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নিবেদন । 

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় কালিদাসের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত 

ইল। কিছু দিন পূর্ব্ধে কালিদাসের গ্রস্থাবলীর একটি মনোজ্ঞ সংস্করণ 
কাশ করিবার জন্য কতিপয় বন্ধু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি এই কার্ষে 
স্তক্ষেপ করি । সংসারের অনেক বিদ্ব-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া গ্রাহক- 
ণের সমীপে কালিদাসের গ্রন্থাবলী লইয়া উপস্থিত হইতে সক্ষম হই- 
ছি। এক্ষণে এই সংস্করণ পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ সন্তুষ্টি লাভ করিলে 
মার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব। মানুষের পদে পদে 

লি; মানুষের ভূল না ঘটিলে মানুষ দেবতা হইত। কালিদাসের এই 
স্করণে ভ্রমপ্রমাদ নাই, এমন কথা বলিতে পারি না । তবে ভ্রমপ্রমাদ- 
রিশূন্ করিবার জন্য সাধ্যমত যত ত্রুটি হয়।লাই। সহদয় 'পাঠকবর্গ 
ই সংস্করণে কোন ভ্রমপ্রমাদ দেখিয়। আমাদিগকে জানাইলে চিরকৃতত 
1কিব এবং পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধম করিয়। দিব। 

কালিদীসের আবির্ভাবকাল, জন্মস্থল, কোন্.কুলে জন্ম, কোন্ ভাগ্য- 
পু তাহার পিতা, কালিদাসের পরিণয়, দেবীর বরে বি্তার্জন প্রভৃতি 
কংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া নান! লোকে নানা ভাবে প্রকাশ 
রিয়াছেন বটে; কিন্ত কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। ফল কথা, 
গালিদীসের আবির্ভাবকাল নিরূপণ করা নিতান্ত কঠিন; উহা! অতীতের 
ঘার অন্ধকারে নিমগ্র। উক্ত মহাত্মার জীবনী লিখিতে যাওয়া আর 

উন রত্বাকরে ঝম্প প্রদান কর! উভয়ই তুল্য। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রশ্থ- 
লগ্ন “কবিজীবনীর আভাষ্ লিখিয় দিয়াছেন, এজন্য আমি উক্ত 

হাতার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। 

প্রকাশক । 





ক্কন্বি-গভিভ্ভা । 

প্রতি সকল দেশে ও সকল সময়ে পুজিতা হইয়া থাকেন। সময়: 
ক্রমে জাতি হীনাবস্থায় বা উন্নতাবস্থায় সমাসীন হইতে পারেন ; প্রতিভ 

কিন্তু উচ্চ বেদীতে অবস্থান করিয়া হীনকে উন্নত আর উন্নত যাহাতে অবনত 

নাহন, সে বিষয়ে সাহা্য করিয়া থাকেন। সেইজন্য কালিদাসের প্রতিভ' 

আমাদের স্রখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বাসনে, উৎসাহ ও অবসাদের সময 

মনত্রমহৌষধির হ্যায় অবলম্বনীয়। আমর! দুরবস্থায় পতিত হইলেও 

স্বদেশবাপী মহাপুরুষদিগের অমৃতম্তন্দিনী বাণী আমাদের শুষ্ষ হৃদয়ে 

বল-সগার করিয়া থাকে । আমরা ছোট নহি, আমরা হীন নহি, আমরা 

অকর্ধণা 'নহি। আমাদেরই একজন যখন জগতের মধ্যে শেষ্টস্থান 
অধিকার করিয়াছেন আর যখন তিনি “যাকচ্চন্দ্র-দিবাকর' মনুস্য-সমাজের 
বরেণ্য হইয়া থাকিবেন, তখন আমাদের আশা কখন নৈরাশ্য প্রদ 

পারে না। সেইজন্যই বলি, মহাভাগ কালিদাপের গ্রন্থ আমাদে 

সাধারণ সম্পত্তি, এই অমূল্য সম্পত্তির স্ৃগ্রচার--আর আমাদের এন্র 

ূর্বজের অপুর্ব রত্বরাজী জর্নসাধারণের অনায়াস-লভ্য হউক। 
& কালিদাস শুধু আমাদের কেন, তিনি মনুষ্য-সমাজের সাধার' 

সম্পত্তি। সেইজন্য তাহার গ্রন্থমধ্যে কোন প্রান্তিক ভাব পরিলক্ষিত 

হয় নাই। ভারতের কোন্ দেশের প্রথম আলোক তিনি দর্শন করিয়া, 

ছিলেন, তাহা স্থির করিয়! বলিতে পারা যায় না। যখন তিনি “প্রচ 

ূর্যোে”্র কথা লিপিবদ্ধ করেন, তখন তাহাকে উত্তর-ভারতের লোক; 
আবার যখন তিনি মেঘ মহ্ধশয়কে মালওয়া প্রদেশ তুন্ন তন্ন করি 
দেখাইয়া তৃপ্তি লাভ করেন, তখন তাহাকে মালববাসী বলিয় সম্দে 

ইয়া থাকে | ভারত স্মভূমি, ভারতের বক. উপবন, সাগর-সারিং 
পর্্বত-উপত্যক! প্রত্যেক সহিত জিনি স্বপরিচিত্ ছিলেন এই সক 

মদ-্ট্ী, পববিত-কাজ্তার্ বনস্উপবরের, ঈক্ত: যেন কবি প্রাগের 
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করিয়া গ্রীতি লাভ করিতেন। আমাদের ভারতকে এমন করিয়া প্রাণের 

'সহিত আর কোনও কবি ভাঙ্লবাসিয়াছেন বঙ্িয়া আমাদের জানা নাই। 
ভারতের স্থখ-দুঃখের সহিত তাহার হাদ়থানি যেন বিজড়িত ছিল। 

'কালিদাস আমাদের জাতীয় কবি, সেইজন্য কি প্রত জাতি তাহাকে 

[সবদেশবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন? 

বাঙ্গালা, মিথিলা, উড়িস্য, তৈল, মহারাষ প্রস্তুতি দেশে কালিদাস 

সম্বদ্ধে নান! প্রকার প্রবাদ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া খায়। প্রবাদ, 

'তিনি প্রথম জীবনে অসাধারণ মূর্খ ছিলেন, তার পর দেবীর বরে তাহার 
জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হয়। আমরা ভারতবাসী সকল ব্ষিয়েই ঈশ্বরের সত্তা 

অনুস্ভর করিয়া থাকি। যথার্থ বড়কে শ্রেষ্ঠ পদ দিতে আমরা দ্বিধা বোধ 

করি না। কালিদাস অসাধারণ পুরুষ, তিনি ভগবততীর বরপুভ্র, সে 
(বিষয়ে আমরা কোন সন্দেহ করি না। 

১. কালিদাস যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় ভারত ইতি- 
হাসের এক অপূর্ব্ব সময়। কালিদাস তীহার গ্রন্থে সেই সময়ের যে ইতি 
প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভারতবাসীর মহত্-বাপ্রক। তখন ভারতবাসী 
ভারতের চতুসীমায় আবদ্ধ থাকিতে যেন তৃপ্তি বোধ করিতেন না 
দপ্্রসারণের জন্-হাত পা খেলাইবার জগ্য-_ পৃথিবীতে নিজেদের মত্ত 

স্থাপন জন্য--নমস্ত ভারতবাসীকে এক সআাটের অধীনে রাখিয়া। 
ঠাছার পতাকামূলে অবস্থান করিয়া, সমস্ত বসুৃদ্ধরা বিজয় করিবার জন্য? 
যেন কৰি সকল্পকে সমবেত হইতে আদেশ করিতেছেন ! সে সময় আমরা 

দেখিতে পাই,ভারতশত্র হুণ,কাম্বোজ,পারসীক, যবন, পাশ্চাত্য গ্রভৃতিকে 

রাজয় করিয়া ভারতের প্রাধান্ঠ সংস্থাপন করিবার জন্য কৰি যেন রঘুর 

ঈথিজয় বরণনচ্ছলে দেশবাসীকে জাগরিত, উত্তেজিত ও আশান্বিত 
: করিতেছেন। উহা কোন্ সময়ের কথা? * পণ্ডিত রামাবতার শর্মা ও 
১ টাক্তার লক স্থির করিয়াছেন যে, ইহ! অগর্ কোন সময়ের কথা হে, যে 
ময় গুণ স্াটেরাসমন্ ভারতকে একচ্ছত্র করিয়াছিনন-_যেস সময় 
ঠা বৌন্ধপ্রভাব হইতে দেশকামীকে বি | 



[ ৩০ ] 

পরিপূর্ণ হয়, সেই সময় মহাঁতাগ কালিদাস আবিডূর্ত হইয়াছিলেন। 
কৰি প্রকারান্তরে বলিলেন--“আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্” | 

ইহাতে সমুদ্র গুপ্তের কথা অবগত হওয়া যাঁয়। 

“তশ্মৈ জভ্যাঃ সভার্য্যায় গোগ্ডে, গুপ্ততমেক্তিয়াঃ”। 
“স্বাস্থ গোপ্তা গৃহিণীসহ্ায়ঃ 1৮ 
“িমুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা” 

“প্রভাতকল্লা শশিনেব শর্ববরী” 
“ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্া্তস্ত গোপণ্ত,গুণোদয়ম্। 

আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জণ্ডর্শঃ৮ ॥ 

ইত্যাদি শ্লোকাংশে আমরা সমুদ্রপ্তপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমার 

গুপ্ের নাম অবগত হই। : প্রয়াগস্তস্তে সমুদ্রগুণ্ডের যে বিজয়কীন্তি 
খোদিত আচে, তাহার সহিত রঘুর দিগ্লিজয়ের বেশ সাদৃশ্য দেখিতে 
গাওয়া যায়। কালিদাস সাআজ্যবাদীর ন্যায় রঘুর বিজয়কাহিনী অত্তি 

নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। গুপ্ত স্রাটের! বিষ্ভা প্রচারের জন 
মুক্তহস্ত ছিলেন, যাগ-যত্দে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া স্ববেশবাশীকে সমৃদ্ধি 
ও সদদাচার-সম্পন্ন, অজর ও বলবীর্ধ্য-সম্পন্ন করিয়াছিলেন । কালিদা্ 

াহার কাব্যে ব্রাহ্ধণাদি বর্ণ-চঁতুষ্টয়কে আপন আপন বর্ণোচিত নিয়ম 
পালন করিয়৷ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ হইবার জন্য, ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয়, বৈশ্বাকে 
বৈশ্য আর শুন্রকে শূদ্র হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কেহই এই 
সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন না বলিয়া সে সময় দেশবাসী সর্ববতোভাবে 

সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং ভূজবলে সকলেট আদর্শ হইয়াছিলেন। 

কালিদাসের সময় আমর! দেখিতে পাই, ভারতবানী বাণিজ্যে বিশেষ 
মৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। এ বাণিজ্য ভারতের বাহিয়ে, জলপথে ও 
হথলপথে উ্য় পথেই প্রাধান্য, লাভ করিয়াছিল। বিদেশে মৃত বণিকের 
উত্তরাধিকারি:নির্ণয়ে কার্পিিস নিজের অনভিজ্ঞ! বেশ দেখাইয়াছেন। 
শিল্প, চিরশিল্প, তু্কর /টার্চ্য জামার্দের দেশবাসী যথেষ্ট নিপুণতা 
দখাইাছেন, ইহা! আমর বধির এ্রথে হুদাররাপ অবগত হই)+ 



[1 ] 

গপ সম্রাটের সময় শৈব সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল। 

কালিদাস শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি তাহার কাব্যে 

গীতা, সাংখ্য, বেদাস্তের মত ব্যক্ত করিয়া গরব্র্দের স্তুতি করিয়াছেন। 

প্পরতোহপি পর্চাপি” (কুমার ২য় ১৪) “অনবাণ্তমনাপ্তব্যং নতে 
কিঞ্চন বিদ্বাতে” ( রঘু ১০ম ৩১) প্রলয়স্থিতিপর্গানামেকঃ কারণতাং 

গত?” ( কুমার ) “তামামনস্তি প্রকৃতিং পুরযার্থপ্রব্তিনীম্।” (কুমার) 

মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে যে যে কারণে উন্নতি বা অবনতি লাভ করিয়া 

থাকে, সমাজও'সেই সেই কারণে উন্নত বা অবনত হয়; ব্যক্তিগত ভাবে 

্ে মানুষ শৈশবে অত্যন্তবিষ্ঘ, যৌবনে অর্থশালী এবং বার্ধাক্য ক্ষুদ্র সংসার- 

চনত পরিস্তাগ করিয়া ভূতমাত্রের কল্যাণকামনায় যোগনিমগ হন, সেই 

মনুযাই যথার্থ আদর্শ পুরুষ। যে দমাজে এরপ শ্রেণীর পুরুষের সংখ্যা 

'অধিক, সে সমাজ সকলের শরমস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। বর্বমানযুগে 

মানের মধ্যে অশন-বসন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি মকল বিষয়েই রে 
চার উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের এ যুগে কালিদাসের বর্ণিত সদাচ 

যুষকদের মধ্যে অমুকৃত হউক, আবার পুরাকালের তেজদ্থিতা, 
 ভাবুকঙা প্রভৃতি মদগুণ আমাদের স্বদেশবাসীর স্বভাবজ হয ভারতের 
কল্যাণকর হউক। : 

। মহাভাগ দার উইলিয়ম জোন গাশ্টাত; দেশবাসীর মধ্যে কালিদাদকে 
শাবিষ্কার করিয়া পতিত ভারতের মহদুপকার-দাধন করিয়াছেন। কামি-: | 
দাসের কবিভা-কলাপ পাঠ করিয়া জর্মনী, ফরাসী প্রভৃতি প্রদেশের 
বিছযগ্ুলী ভারতের উপর অনুরক্ত হইয়াছেন; ভারতবাধীকে স্নেহের 

ঙ্ে পুজার চক্ষে দেখিতে অত্যন্ত হইয়াছেন। “ আক্ষেপের বিষয়, 
গামরা এখনও কাঞ্জিদাসকে চিনিতে পারি নাই, কালিদ্াসের মর্ম গ্রহণ 

রিড সমর্থ হই নাই। 

বীজ | | রীতি শা 



সচীপত্র 

গ্রন্থের নাম। 

) | 

| 

| 

| 
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কুমারসম্ভবমূ। 
প্রথমঃ স্গ3 | 
“তে 

অস্থ্যত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্া, হিমালয়ো নমৈ নগাধিরাজঃ | 

ূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহা, স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ ১॥ 
যং সর্ববশৈলাঃ পরিকল্প্য বসং, মেরৌ স্িতে দোগ্ধরিত্রাহদক্ষে । 

ভাস্বস্তি রত্বানি মহৌষধীশ্চ, পৃরুপদিষ্টাং দুদুনুর্ধরিত্রীম্॥ ২ ॥ 

অনন্তরত্রপ্রভবস্ত যস্ত, হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্। 
একো! হি দৌষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥ 

যম্চাপ্লরোবিভ্রমমগ্ডনানাং, সম্পাদযিত্রীং শিখরৈবিভপ্তি । 

বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগামকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্ ॥ ৪ ॥ 

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং, ছায়ামধঃসান্ুগতাং নিষেব্য। 

উদ্বেজিতা! বৃষ্টিভিরা শরয়ন্তে, শৃাণি যন্তাতপবস্তি সিদ্ধাঃ ॥ ৫ ॥ 

. উত্তরদিকে দেবতাধিষ্ঠিত হিমালয়-নামক এক শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে। এ 

রিরাজের প্রান্তদয় পূর্বরাগর ও ,পশ্ঠিমসাগরে অবগাহন পূর্বক (নিমগ্ন 
কায়) পৃথিবীর মানদগুরূপে বিগ্যমান রহিয়াছে ॥ ১॥ অপরাপর পর্বত 
কল এ হিমাচলকে বৎ্সরূপে কল্পনা করিয়া, দোহনদক্ষ সুমেরু-গিরির 

ক্ষাতে পৃথুরাজের আজ্ঞান্ুসারে গোরূপধারিণী ধরিত্রী হইতে ছ্যুতিমান্ বত 
ওষধিরাজি দোহন করিয়াছিল ॥ ২ ॥ তুষাঁর অনন্ত বত্বের আকর হিমালয়ের 
ন্ব্য্য বিলোপ করিতে সমর্থ হয় নাই। কেন না, চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন' চক্দ্রমার 
জালে বিলীন থাকে, তন্রপ একমাত্র দোষ অনন্ত গুণরাজিতে লয় প্রাপ্ত 
[॥৩॥ এ গিরিশৃঙ্গে নানারপ* গৈরিকাদি ধাতু বিগ্যমান থাকায় তৎসমস্ত 

ইর শোণিতাতা মেঘমালায় প্রতিফলিত হইয়া অকালসন্ধ্যার স্াঁ় বোধ হওয়াতে 
ঈরাসকল বিলাসোচিত ভূষ্ণধারণে সমুগ্যত হইতেছে ॥ ৪ ॥ সিদ্ধবৃন্দ (পর্বতের') 
প্রদেশ যাবং সঞ্চারিণী জর্লায়ালার, অধোতাগে ৃপ্রদেশব্যাপিনী ছায়াতে 

ইতি করেন? কিন্তু বৃষ্টি ঘারা৷ উ্বেজিঠ হইলে এই পর্বতের আতপতণ্ সান্গ- 



২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

পদং তুষারশ্রুতিধৌতরক্তং, যন্সি্ননৃপি হতছিপানাম্। 
বিদন্তি মার্গং নখর্ধ মুকৈমুক্তীফলৈঃ কেশরিণাং কিরাতাঃ ॥ ৬ ॥ 
যস্তাক্ষরা ধাডুরসেন ত্র, ভূর্জত্বচঃ কুগ্চরবিন্দুশোণাঃ। 

ব্জন্তি বিষ্যাধরস্থন্দরীণামনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগমু॥ ৭ ॥ 
যঃ পূরয়ন্ কীচকরম্ক,ভাগান্, দূরীমুখোখেন সমীরণেন। 
উদগাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্ৃম্ ॥ ৮ ॥ 

কপোলকণ্ু,; করিভিবিনেতুং, বিঘ্্রতানাং সরলদ্রমাণাম্। 
য্র ক্রুততগ্ারতয়া প্রসৃতঃ, সানূনি গন্ধঃ স্বরভীকরোতি ॥ ৯ ॥ 
বনেচরাণ|ং বনিতাসখানাং, দরীগৃহোতৎ্সঙ্গনিষক্তভাসঃ | 

ভবস্তি যাত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ স্থরতপ্রদীপাঃ ॥ ১০। 

উদ্বেজয়তাঙ্গুলিপাঞ্জিভাগান্, মার্গে শিলীভূতহিমেহপি যন্ত্র । 
ন ছুর্বহাশ্রোণিপয়োধরার্তী, ভিন্দন্তি মন্দাং গতিমশ্বমুখ্যঃ ॥ ১১ 

সকল আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ এই পর্ধতে ব্যাধেরা বারণহন্তা মুগরীজগণের 

শোঁণিতরপ্রিত চরণচিহ দেখিতে গার না) কারণ, তুষারপাতে কুধ্রিবিন্দুসকল 
ধৌত হইয়া গিয়াছে; তথাপি তাহারা (সিংহের ) নতরন্ব-রষ্ট গজমুক্তা দর্শনে 
তাহাদের গতিপথ পরিজ্ঞাত হয় ॥ ৬॥ এই হিমালয়ে ধাতুরস ( সিন্দুরাদি ) দ্বার 
ন্যস্তাক্ষর (লিখিতবর্ণ বা চিত্রিত) করিদ্হজাত ( পদ্মক-নামক ) বিন্দূপটলবং 

লোহিতবর্ণ তুঙ্জত্বক্ সকল বিদ্তাধরীগণের কামব্যঞ্জক পত্রলেখন-কাধে্ বিশেষ 
উপকার করিয়া থাকে অর্থাৎ এই পর্বত বিদ্াধরীগণের বিহারযোগ্য ; তাহা 
বিচাত্রত রক্তবর্ণ ভুঙ্জবন্ষলে কামব্যঞ্জক পত্রিকা! রচনা করিয়] থাকে ॥ ৭॥ গুহা” 
মুখোথিত সমীরণে বংশরন্ধ, পরিপূরিত হইয়া শব উখিত হওয়ায় বোধ হইতেছে 
যেন, এই হিমাচল উচ্চনাদে সঙ্গীতকারী কিন্রবৃন্দের সঙ্গীতে তান দিবার জন্যই 
বাসনা করিয়া থাকে ॥৮॥ এই গিরিবারে করিবৃন্দ গগডকও,-বিদূরণার্ঘ দেবদার- 
বৃক্ষে গণ্ড ঘর্ষণ করাতে বৃক্ষ-বিগলিত নিরধ্যাসের সরতিগন্ধে তটভূমিসকল আমো- 
দিত হয় ॥৯॥ এই পর্বতে ওববিরাজি দরীগৃহমধ্যে জ্যোতিবিস্তার পূর্বক (রজনী-' 
ষেঁগে ) বনিতাসহচর কিরাতৃদিগের বিনা তেলে সুরতকালীন প্রদীপের কার্য 
সম্পাদন করে। ১%। £ই হিমাচল যার ্গে ( গমনকাজ্ল হিমানীশপর্শে) 
অঙ্গুলি ও গুলুফদেশে তীব্র যাতনা বোধ করিলেও কিন্লীবন্দ নিকষ লিক নিত 



কুমারসম্ভবমূ। 

দ্িবাকরাদ্রক্ষতি যে গুহাস্থ, লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্ | 

ুদ্রেছপি নূনং শরণং প্রপন্নে, মমত্মুচ্চৈঃশিরসাং সতীব ॥ ১২। 
লাঙ্গ,লবিক্ষেগ্াবিসপিশৌ ভৈরিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচিগৌরৈঃ। 
সতর্ক গিরিরাজশবদৎ কুর্ববস্তি বালব্যজনৈশ্চমর্্যঃ ॥ ১৩॥ 
যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং, যদৃচ্ছয়৷ কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্। 
দরীগৃহদ্বারবিলুম্থিবিস্বান্তিরস্করিণ্যে। জলদা! ভ্ববস্তি ॥ ১৪ ॥ 

ভাগীরঘীনিঝ রশীকরাণাং, বোটা মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ । 

যরবাযুরস্বিষ্টমূগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখস্তিবহ্ঃপ*১৫ ॥ 
সপ্তধিহস্তাবচিতাবশেষাণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্তমানঃ | 
পল্মানি যস্তাগ্রসরোরহাণি, প্রবোধয়ত্যু্ধ মুখেম ঘুখৈঃ ॥ ১৬॥ 
যঙ্জাঙগযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্ত, সারং ধরিত্রীধরণক্ষমঞ্চ | 
প্রজাপৃতিঃ কল্লিতযন্্রভাগং, শৈলাধিপতাং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১৭ ॥ 

ও পয়োধবের গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া মগ্রগতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় 
না॥১১॥ এই হিমা্রি যেন দ্িবাভীত গুহামধ্যে বিলীন তিমির-সকলকে 

আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে । (ফল কথা, ) নীচজনও উন্নতব্যক্তির শরণ 

গ্রহণ করিলে তত্প্রতি সঙ্জনোচিত যমতার উদর হয় ॥ ৯২ ॥ চমরীরা এই 

হিমালবের সমস্তাৎ পুচ্ছঞ্চালন পুর্বকু শোভাবিস্তারচ্ছলে জ্যোত্মাসদৃশ শ্বেতবর্ণ 

গামর ব্যজন পূর্বক ইহার “গিরিরাজ" নাম সার্থক করিয়াছে ॥ ১৩॥ এই পর্বতের 

ক্নর-গৃহাত্যন্তরে বিহারকালে কিন্নরীকুল বপনত্যাগ হেতু লঙ্জিত হইলে জলদ- 
জাল যবনিকাবৎ লম্বিত হইয়া গৃহদ্বারের সম্মুখে অবস্থিতি পূর্বক তাহাদিগের 
লঙ্জা নিবারণ করে ॥ ১৪ ॥ এই প্রদেশে মৃগান্ুুসন্ধিৎনু কিরাতবৃন্দ তাগীরথী-নিব+- 

রোথ-সলিলকণা বাহী, মুহর্ুঙঃ দেবদারু-[িকম্পী, ময়ুব্ুপুচ্ছ-বিশ্লেষণকারী বায়ু সেবা 
করে ॥ ১৫॥ তাস্করদেব (হিমালয়ের উন্নত শৃঙ্গ পর্য্যন্ত উখিত হন না,) এই 

গিরিরাজের শিখরাধোভাগে পরিঞ্রমণ পূর্বক উদ্ধমুখ রশ্মিজাল,বিস্তার করিয়া 
1 দিবাকরমগুলাতীত উন্নত ) শিখরপ্রদেশস্থ সরোবরে সঞ্জাত। সম্ত্ধি কর্তৃক 

নব কমলসমূহ বিকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ১৬॥ র্ হিমালয়ের সোধ- 

তাদি যজ্ীয়দ্রবেলৎপাদনে শর্ত ও ধরাধারপোপযোগিনী' সারবতা দর্শনে বিধাতা 
ংহহার যজীয়তাগ নির্দেশ পূর্বক ইহাকে নগাধিপত্য প্রদ্দান করিয়াছেন ॥ ১৭. 



£ . কালিদার্সের গ্রন্থাবলী | 

স মানসীং মেরুসখঃ পিত্ ণাং, কন্াং কুলম্ত স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ। 
মেনাং মুনীনামপি মাননীয়ামাত্মানুরূপাং বিধিনোপযেমে ॥ ১৮ ॥ 
কালক্রমেণাথ তয়োঃ প্রবৃত্ত, স্বরূপযোগ্যে স্বরতপ্রসঙ্গে । 
মনোরমং যৌবনমুদ্বহন্ত্য, গর্ভোইভবদ্ভূধররাজপঞ্ক্যাঃ'॥ ১৯॥ 
অস্ত স! নাগবধূপভোগ্যং, মৈনাকমস্তোনিধিবদ্ধসখ্যমূ। 
ক্রুদ্ধেপি পক্ষচ্ছিদি শৃত্রশত্রাবব্দনাজ্ঞং কুলিশক্ষতীনাম্ ॥ ২০ ॥ 

অথাঁবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা, দক্ষম্তা কন্যা ভবপূর্ববপত্বী । 

সতী সতীশ্যোগবিস্দেহা, তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে ॥ ২১॥ 
সা ভূধরাণামধিপেন তত্তাং, সমাধিমত্যামুদপাদি ভব্যা। 
সম্যক্ প্রয়োগাদপরিক্ষতায়াং, শীতাবিবোৎসাহপগ্ণেন সম্প্ৎ ॥ ২২। 

প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্রবাতং, শখস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টিঃ। 
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং, স্তখায় তজ্জন্মদিনধ বভৃব ॥ ২৩ |. , 

'সুমেরুসথা মর্ধ্যাদাতিজ্র এই হিমাচল পিতৃগণের মানসজাতা, মুনিবৃন্দেরও মান- 
শীয়া। আত্মান্রূপা, মেনানায়ী কন্ঠাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১৮॥ 

_. তদন্তর যথাকালে মেনা ও হিমাদ্রি যথাযথ রতিসন্তোগে প্রবৃত্ত হইলে 
'মনোরম-যৌবনবতী মেনকা গর্ভধারণ করিলেন ॥ ৯৯॥ অনন্তর মেনকা ( যথা- 
কালে) নাগবধৃূপভোগ্য ( নাগকন্ঠাপরিণেত) মৈনাকনামা' পুত্র প্রসব করিলেন। 
(পুরাকালে পর্বতসমূহের পক্ষ ছিল; দেবরাজ তৎ্সমন্ত ছেদন করেন। ) 
পক্ষচ্ছেদনোগ্ঠত বৃত্রহ্তা স্রপতি ক্ুদ্ধ হইলেও মহাসাগরের সহিত সৌহাদ 
নিবন্ধন এই পুত্র মৈনাক দেবরাজের অশনিপ্রহারজন্য বেদনা বৌধ করেন 

নাই। (ইনি পক্ষচ্ছেদনতয়ে সখা জলনিধির গর্ভে লুষ্কায়িত রহিয়াছেন।) ২৭ 
তদনত্তর ভূতভাবন মহেশ্বরের তৃতপূর্ব সহধর্শিনী, গতিপরায়ণা। দক্ষদৃহিতা 
সতী দেবী পিতৃরৃত অবমানন| সহ্ করিতে অসমর্থ হইয়া যোগাবলম্বন পূর্বক 

দেহত্যাগ করত পুনঞ্জন্মলাতবাসনায় এই  হিমাচলমহিষী মেনকার গর্ভে 
মাশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ২১॥ উৎসাহগুণ যেমন যথাবিধি প্রযুক্ত রাজনীতিতে 
্পং উৎপাদন করে, তবু অদ্রিরাজ হিম. বিশতদ্ধচারিনী মহিষী দেই 
মনকার গর্জে এ মঙ্গলময়ীকে উৎপাদন করিয়া্তিলেন ॥ ২২ ॥ পদিকৃ-সমূহ গ্রস্। 

[লিবিরহথিত মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত, শঙ্খশন্দ সমুখিত' ও' তৎপরে কুনু 



কুমারনণ্বমূ' 

তয়! ছুহিত্রা স্থতরাং সবিত্রী, স্ফুরতপ্রভামগুলয়! চকাশে। 
বিদুরভূমির্নবমেঘশবাছুদ্ভিন্ুয়া রত্বশলাকয়েব ॥ ২৪ ॥ 

দিনে দিনে সা পরিবদ্ধমানা, লব্দোদয়। চান্দ্রমপীব লেখা। 

পুপোষ লাবণ্যুময়ান্ বিশেষান্, জ্যোৎস্সাস্তরাণীব কলাস্তরাণি ॥ ২৫ 
তাং পার্ববতীত্যাভিজনেন নান্া, বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনে। জুহাব। 

উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা, পশ্চাছুমাখ্ধং স্বমুখী জগাম ॥ ২৬। 

মহীভূতঃ পুজরবতোইহপি দৃষ্টিস্তন্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃতপ্তিম্। 
অনস্তপুষ্পস্ত মধোহি চুতে, দ্বিরেফমাল! সবিশেধসঙ্গাশী ২৭ ॥ 

প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপপ্রিমার্গয়েব ব্রিদিবন্ত মার্গঃ। 
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী, তয়া স পুতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥ ২৮ ॥ 
মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ, সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুক্রকৈশ্চ। 
রেমে মুহুমধ্যগত। সখীনাং, ক্রীড়ারসং নির্বিবশতীব বাল্য ॥ ২৯॥ 

হওয়াতে সেই কল্যাণীর জন্মদিন স্থাবর জঙ্গম উতয্বেরই আনন্দের কারণ হই 
ছিল ॥ ২৩॥ নবজলধর-গঞ্জনান্তে আবিভূতি সমুজ্জলকান্তি রত্বরাজি দ্বারা পর্ব 

প্রান্তভূমি যেমন শোভা! পায়, দীপ্তিমৎ্-কান্তিমতী কন্যকা দ্বারা জননী মেনব 
সেইরূপ শোভ। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ নবোদিতা! চান্দ্রমসী কলা যেরূপ দি 
দিনে নব নব জ্যোতঙ্নীময়ী কলাসংযৌগে সংবর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, নবজাতকন্ 

সেইরূপ দিন দিন লাবগ্যপৃরিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোগে পরিবদ্ধিত ও পরিপুষ্ট হই 
, লাগিলেন ॥২৫॥ আত্মীয়বন্ধুগণ বন্ধুজনবল্লতা সেই কন্তাকে গোত্র ও উপাধি অ 
সারে 'পার্ধতী” নামে সম্বোধন করিতেন ; তত্পরে মেনকা| “উ' (বসে !) « 
(তপস্তা করিও না) এই বাক্যে তপশ্চরণে নিষেধ করিলে সেই সুমুখী “উম 
নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥» হিমাপ্রির অনেকগুলি সন্তান থাকিলেও « 
কন্ঠাকে দেখিয়া তিনি লোচনন্বয়ের (পূর্ণ) তৃপ্তি বোধ করিতেন না । (ফল কথ 

 ব্সন্তধতুতে নানারপ পুষ্প বিকর্গিত হইলেও অলিকুল সহকারঃ্মুকুলেই একা 
অনথরক্ত হয় ॥২৭॥ অত্যুজ্জল শিখা দ্বারা যেমন প্রদ্দীপ, ব্রিপথবাহিনী সুরধুনী দ্বা 
যেমন স্বর্গপথ এবং সংস্কারবিশুদ্ধ বাক্য বারা য্মেন মৃনীষীব্যক্তি পৃত ও বিভুি 
হয়। এই কন্ঠ দ্বারা গ্রিরিরদ,৪ তত্রুপ পবিত্র ও বিভৃষিত হইয়াছিলেন। ২৮ 

এই কন্ঠা ,শৈশধে ক্রীড়ারস উপভোগের জন্যই যেন সথীজনপরিত্বতা হুই 



কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং, মহৌষধিং নক্তমিবাতুভীসঃ | 

স্থিরোপদেশীমুপদেশকালে, প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিষ্ভাঃ ॥ ৩০ ॥ 

অসম্ভূতং মণ্ডনমঙ্গঘঞ্টেরনাসবাখাং করণং মদস্ত । 

কাম্য পুষ্পব্যতিরিক্তমন্্রং বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রুপেদে ॥ ৩১ । 

উদ্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং সূর্য্যাংশুভিভিন্নমিবারবিন্দম্। 

বব তম্তাশ্ততুরঅশোতি, বপুবিভক্তং নবযৌবনেন ॥ ৩২। 

অতযাতাঙগষ্ঠনখপ্রভাভিনিক্ষেপণা দ্রাগমিবোদ্গির্তৌ । 

আজহতুস্তচ্ঞ্ণৌ পৃথিব্যাং স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্ ॥ ৩৩ | 

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী, গতিষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেযু। 

 ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুন্ধৈরা দিৎস্ৃতিনূপুরশিপ্তিতানি ॥ ৩3 ॥ 

ধন মন্দাকিনী-সৈকতে বেদী রচনা পূর্বক, কখন বা! কন্দুক 'লইয়া, কখন 

পুত্তলিকার সহিত ক্রীড়া করিতেন॥ ২৯॥ শরৎকালে যেরূপ হংসমালা 

শীপনা হইতেই ) গঙ্গাতে আগিয়া। সমবেত হয়, যামিনীযৌগে মহৌষধিতে আপ- 

ই যেমন জ্যোতিঃ শ্দুরিত হইতে থাকে, তদ্রপ বিগ্যাত্যাসকালে সেই স্থিরোপ- 

শা ( মেধাঁবিনী ) পার্কতীর গতজন্মাত্যন্ত বিদ্যা, (বিনা উপদেশে ) তদীয় অন্তরে 

সয়া বিরাজিত হইল ॥ ৩০ ॥ শৈশবানন্তর যে কাল দেহযষ্টির অকুত্রিম বিভূষণ- 
প)যাহা “আসব নাম ধারণ না করিয়াও মন্তততার কারণ এবং যাহা! কুসুম না 

যাও পঞ্চশরের অস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন করে, অর্তঃপর পর্বতনন্দিনী সেই যৌবন- 
লে সমুপস্থিত হইলেন ॥৩৯॥ * নবযৌবনোদয় নিবন্ধন তৎকালোচিত দেহ ' 
লকাচিত্রিত চিত্রের ন্যায় এবং তানুকিরণ-ম্পর্শে প্রশ্ফুটিত পদ্ম ন্যায় চতুর 

1তী (সর্বাঙ্গসুন্দর ) হইয়া উঠিল ॥ ৩২ ॥ তদীয় পদদ্বয় ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলে 

্ৃষ্ঘয়ের নথকান্তি দেখিয়া বোধ হইত যেন, অনন্ত লোহিতবর্ণ বহিনিঃস্ত 
'তেছে। তৎকালে সেই পদদ্বয় ধরাতলে সধশারিণী স্থলকমলিনীর শৌভা ধারণ 

রিত॥ ৩৩॥ রাজহংসকুল (উমার নিকট হইতে,) নূপুরধবনিবৎ কুজন-শিক্ষার 

দনাতেই যেন প্রত্যুপদেশপ্রাপ্তির অভিপ্রায়ে কুচতরসন্নতাঙ্গী পার্বতীকে বিলাস- 

আনের পঞ্চবাণ যথা __ 77777777700 
“অরবিদ্দমশোকধ/চৃত্ক 'নিবমল্লিকা। 
নীলে!ৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য ম্লায়কাঃ ॥ 

৷ অরবিদা”জশোক, চুত। নবমন্লিকা। নীলোৎগল' এই পাঁচটি মনের *গঞ্চ পর। 



ফুমারসম্ভবমূ। 

বৃত্ানুপূর্বেব চন চাঁতিদীর্ধে, জঙ্জে শুভে স্থষ্টব্তস্তদীয়ে | 

শেবাঙ্গনির্দ্[াণবিধৌ বিধাতুলণবণ্য উৎপাগ্ভ ইবাস যত্তুঃ ॥ ৩৫। 
নাগেন্দহস্তান্বচি কর্কশত্বাদেকীন্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ | 
লন্ধাপি'লোকে পরিণাহিরূপং, জা তাস্তদূর্বেবারুপম1নবাহ। ॥ ৩ 
এতাবত। নগ্থমুমেয়শোভি, কাক্কীগুণস্থানমনিশ্দিতায়াঃ | 

আরোপিতং যদ্গিরিশেন পশ্চাদনন্যনারীঞ্কমনীয়ম্কম্ ॥ ৩৭ ॥ 
তশ্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্,ং, ররাজ তম্বী নবরোমরাজিঃ | 
নীবীমতিক্রম্য সিতেতরম্য, তন্মেখলামধ্যমণেরিবার্চিিশি। ৩৮ ॥ 
মধ্যেন সা বেদিবিলগ্রমধ্যা, বলিত্রয়ং চারু বভার বালা। 

আরা হণার্থং নবযৌবনেন, কামন্ত, সোপানমিব প্রযুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥ 
আন্যোন্তমুণ্পীড়য়ছ্ৎপলাক্ষ্যাঃ, স্তনদ্বয়ং পাও তথা প্রবৃদ্ধম্। 
মুধ্যে যথা শ্যামমুখস্থা তম্তয, মৃণালসূত্রান্তরমপ্যলভ্যম্ ॥ ৪০ ॥ 
শিরীবপুগ্পাধিক-সৌকুমার্য্যৌ, বাহুতদীয়াবিতি মে বিতর্ক? | 
পরাজিতেনাপি কৃতে৷ হরম্ত, যৌ ক্ীপাশৌ মকরধবজেন ॥ ৪১॥ 

সুন্দর চরণবিন্যাস শিক্ষা দিয়াছিল ॥ ৩৪ ॥ তাহার বৃত্তাকার, গোপুচ্ছার 
নাতিদীর্ঘ, মনোরম উরুদ্বধয় নিন্মাণের পর (সমস্ত লাবণ্য উহাতেই নিঃশো 

হওয়াতে ) অবশিষ্ট অঙ্গ-নির্শাপর্ঘবিধাতাকে নূতন লাবণ্য উৎপাদনে যত্ধব 
হইতে হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥ এরাবতশুওস্থ ত্বক কর্কশ, রামরস্তাতরুও যর পর * 

শীতল ; সুতরাং উহারা অসীম-পৌন্দর্য্যবি শিষ্ট হইলেও পার্ধতীর উরুর উপ 
নহে ॥ ৩৬ ॥ পর্বতনন্দিনীর নবোদিত স্ুস্্ম রোমরাজি বসনগ্রন্থি তেদ পূর্বক তা 
গভার নাভিরিবরে প্রবেশ করাতে উহা কাক্ষী-দামের (চন্দ্রহারের-) মধ্য 
ইন্জরনীলমণির কান্তির সায় শোভাপ্রপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ যজ্ঞবেদীবৎ কৃশমং 
সেই পর্কতনন্দিনী আপনার কটিপ্রদেশে মদনের আরোহণার্থই যেন নবযৌব 
গঠিত সোপানবৎ মনোহর ত্রিবলি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪॥ সেই কম, 
নোচনার পরম্পর-পীড়নকারী ( ঘনসন্নিবিষ্ট ) পাুবর্ণ কুচযুগল ঈদৃশ পুষ্িলা 
করিয়াছিল যে, কৃষ্চুচুকশোতী সেই পয়ো ধরষুগরনপের 'মধ্যতাগে অতিহ্ল্ মৃণাং 
উনতরও কিঞিত স্থান প্রাপ্ত হওয়া যাইত ন্বা॥ ৪০ ॥ ইহার বাহযুগ্জল শিরীবপুষ্প 

পে্ষাও স্ুকোন্ুল বলিয়া অন্থমিত হয়॥ কেন না, কামদেব পরাভূত হইয়া 



কালিদাসৈর গ্রস্থাবলী। 

কণ্ঠস্য তত্যাঃ স্তনবন্ধুরসয, মুক্তাকলাপন্য চ নিস্তলস্থা। 

অন্যোন্যশৌভাজননাদৃবভূব, সাধারণৌ ভূষণভূহ্যতাবঃ ॥ ৪২॥ 

চন্ত্রং গতা! পর্লগুণান্ন ভুঙ.ক্তে, পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমতিথ্যাম্। 

উমামুখন্ত প্রতিপদ্ লোলা, ছিসংশরয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষমীঃ ॥ ৪৩। 

পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্ুক্তাফলং বা ্ফুটবিদ্রমস্থম্। 

ততোহমুকু্ষ্যাদিশদন্য শ্যাস্তা মৌস্টপরয্যস্তরুচঃ শ্মিতন্য ॥ ৪8 | 

স্বরেণ তস্তামমৃতক্রতেব, প্রজপ্লিতায়ামভিজাতবাচি। 

অপান্থপুষটাস্রতিকুলশব্দা, শ্রোতুবিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা ॥ ৪৫ ॥ 

প্রবাত্তনীলোৎপলনির্বিবশেষমধীরবিপ্রোক্ষিতমায়তাক্ষ্যা। 

তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যন্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥ ৪৬। 

[সই বাহ্দয মদন্দহনকারী শিবের কণ্ঠপাঁশে পরিণত করিয়াছিলেন [৪১। 

হার কুচগ্বয়ের দ্বারা উন্নতানত কষ্ঠপ্রদেশ এবং ( কঠবিলম্বিত) সুরত মুক্তামালা 
রষ্পর পরস্পরের শোতাসংবর্ধন করাতে তাহাদের ভূষণ ও ভূষ্যতাব তুল 

 ইয়াছিল অর্থাৎ মুক্তাযাল! কলের ও কঠগ্রদেশ মুক্তামালার শোতা৷ সমূৎপাদন 
রর য়াছিল ॥ ৪২॥ সৌন্দর্যযাধিষ্ঠাত্রী চপল! কমলা যৎকালে শশধরে অধিষিত হন, 

কালে পন্সের সৌগন্ধ্যাদি অনুভব করিতে সমর্থ হন না, আবার যৎকালে শত- 

লদলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন চন্দরমাসম্বন্ধীয় সুধাসদৃশী গ্রীতিদায়িনী শোভা, 

[ন্থতব করিতে সক্ষম হন না; কিন্ত তিনি গিরিনন্দিনীর বদনমণ্ল আশ্রয়. 

(রিয়া সেই ছুই প্রকার আনন্দই ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৪৩॥ নব- 
[বের উপরিভাগে যদি পুগুরীকাদি কুসুম সস্থাপিত হইত এবং প্রবালোপরি 
(দি মুক্তাফল সন্িবিষ্ট থাকিত, তাহা হইবে & ছুইটি বন্ত গিরিনন্দিনীর সেই 
'পলাহিতবর্ণ ওষ্ঠোপরি বিশ্ফুরিত কান্তিসম্পন্ন শ্বেতবর্ণ হাস্তের অনুকরণ করিতে 

[মর্ঘহইত। ৪1 মধুরভাষিণীপর্বতনন্দিনী যংকালে স্বকীয় অমৃতত্রাবী স্বরে 
[াক্যোষ্চারণ করিতৈন, তখন কোকিলাগণের কঠধবনি বিষমবন্ধা! বীণাঁর কর্কশ- 

বের ন্যায় শ্রোতৃরন্দের প্ুবণকঠোর বলিয়া অন্থমিত হইত॥ ৪৫॥ আযতাঙ্ষী 
গরিবালা গবনবিকম্পিত নীলপরবৎ স্বীয় চল দুটা কি মূগা্নীদিগের নিকট 
শক্ষা করিয়াছিলেন অথবা মুগাঙ্গনারা তৎসকাশে উহা শিক্ষা করিয়াছিল? ৪৬, 



কুমারসম্ভবমূ। 

তস্যাঃ শলাকা'ঞ্জননির্ট্মিতেব, কান্তিভূ বোরায়তলেখযোর্যা। 
তাং বীক্ষ্য লোলাং চতুরামনঙ্গঃ,, স্বচাপসৌন্দরধ্যমদং মুমোছ ॥ ৪৭ 
লঙ্জা তিরঞ্চাং যদি চেতসি হ্যাদসংশয়ং পর্ববতরাজপুজ্যাঃ | 
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কৃযুযু ধালপ্রিয়ত্বং শিখিলং চমর্ধ্যঃ ॥ ৪৮ ॥ 
সবেবাপমাপ্রব্যসমুচ্চয়েন, যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন। 

সা নির্টিতা বিশবন্জা প্রযত্রাদেকস্থাসৌন্দর্যচদিদৃক্ষয়েব ॥ ৪৯ ॥ 
তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ, কন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমীপে 
সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং, প্রেম্না শরীরাদ্ধহরাং হর ॥ ৫০ ॥ 

গুরু; প্রগল্ভেহপি বয়স্যাতোহস্তাস্তস্থৌ নিবৃত্তান্তবরাভিলাষঃ। 

খতে কৃশানোর্ন হি মন্ত্রপৃতমর্হত্তি তেজাংস্যপরাণি হুব্যম্ ॥ ৫১ ॥ 
মযাচিতারং ন হি দেবদেবমন্রিঃ স্থৃতাং গ্রাহয়িতুং শশাক। 

তৃভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন্ত সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেহপ্যবলম্বতেইর্থে ॥ ৫২ ॥ 

তাহার আয্ত রেখাবিশিষ্ট ভ্রদ্য়ের কান্তি দর্শনে বোধ হয় যেন, তুলিকাসহক 
অগ্পন দ্বারা উহা। বিলিখিত হইয়াছে । ভ্রদ্বয়ের সেই বিলাসম্থতগ মনোরম কা 
দর্শনে মদনদেব আপনার ধন্ুুঃ-শরের সৌন্দর্য্যগর্ধ বিসক্জন করিয়াছিলেন ॥ ৪ 

তিষ্যগ্জাতির চিত্তে লজ্জাবোধ থাকিলে নিশ্চয়ই চমরীবৃন্দ পর্বতনন্দিনীর কেশ 

দর্শন পূর্বক আপনাদিগের (পুচ্ছদেশস্থ ) বালপ্রিয়ত্ব শিথিল করিত সর 

,শাই॥ ৪৮॥ বস্ততঃ একাধারে নিখিল সৌন্দর্য্য দেখিবার অতিগ্রায়েই বিধ' 
কমল ও চন্দ্রমাদি সমস্ত উপমাবস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সবিশেষ যত্বসহকা 

পব্বতনন্দিনীকে নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥ 

একদা কামচারী নারদ ( হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া) পিতৃসকাশে পার্বতী 
দর্শন পূর্বক কহিলেন, ইনি প্রেম দ্বারা মহেশ্বরের অর্ধাঙসহারিণী একমাত্র জ' 
ইইবেন॥৫০॥ এই হেতু (নারদ্ের বচনান্গপারে ) কন্ঠা বন়ঃপ্রাপ্তা ও যৌবনাবস্ 
উপস্থিতা হইলেও হিমাদ্রি অপর জামাতৃ অন্বেষণে নিরন্ত রহিলেন। (বস্তুত 
মন্্পূত হবিঃ বহ্ছি ব্যতীত অন্ত তেজঃপদার্ধে প্রক্ষি্ হয় না ॥ ৫১৪ মহে' 
রং প্রার্থনা করে নাই বলিয়। র্বতপতি কন্যাদান ঝঁরিতে সাহসী হইলেন ন 
কারণ, সাধুগণ,প্রর্থনাভঙ্গতয়ে বাঞছিত' বিষয়েও উদাসীন্ প্রদর্শন করেন ॥ $' 



১০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

যদৈব পূর্বে জননে শরীরং, সা দক্ষরোধাৎ স্থদতী সসর্জভ। 
তা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ, পতিঃ পশৃনামপরিগ্রহোহভূত ॥ ৫৩॥ 
স কৃত্তিবাসাস্তপসে যতাত্বা, গঙ্গাপ্রবাহোক্ষিতদেবদারু। 
্রন্থং হিমাদ্রেমব গনাভিগন্ধি, কিঞিৎ কণৎকিন্নরমধুবসি ॥ ৫৪ ॥ 

গ্রণা নমেরপ্রসবাবতংসাঁ, তূর্ভবরচঃ স্পর্শবতীর্দধানাঃ। 

মনঃশিলাকিচ্ছুরিতা নিষেদঃ, শৈলেয়নদ্ধেযু শিলাতলেষু ॥ ৫৫ ॥ 

তুষারসংঘাতশিলাঃ খুরাপ্্রৈঃ, সমুল্লিখন্ দর্পকলঃ ককুল্ান্। 

দৃষ্টঃ কথক্চিদ্গবয়ৈধিবিটৈরসোটসিংহধ্বনিরুনননাদ ॥ ৫৬॥ 
তত্রাগ্মিমাধায় সমিৎসমিদ্ধং, স্বমেব মৃত্্যস্তরমটমূর্তি। 
স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং, কেনাপি কামেন তপশ্চচার ॥ ৫৭। 
অনখ্যমখ্যেণ তমদ্রিনাথঃ, স্বগৌ কিসামর্চিতমর্চযিত্ব! | 
আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং, সমাদিদেশ প্রয়তং তনৃজাম্ ॥.৫৮ু॥ 

সুদতী উমা গত জন্মে যখন দক্ষ প্রজাপতির প্রতি রৌধনিবদ্ধন শরীয়-বিসর্জন 
'করিয়াছিলেন, মহেশ্বর তদবধি বিষয়্পহা ত্যাগ করিয়া পরিগ্রহশূনত অবস্থায় রহিয়া- 
ছেন ॥ ৫৩॥ হিমালয় যেখানে দেবদারু-তরুরাজি জাহ্বীসলিলে সিক্ত, কন্তৃরীর 

গন্ধে ুবাসিত, যে স্থান কিন্রবৃন্দের সঙ্গীতনাদে নিনাদিত, চর্াম্বরধারী সংযতমনা 
'মহাদেব তপশ্চরণার্থ তাদৃশ কোন এক শূঙ্গদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ৫৪| 
প্রমথবৃন্দ সুরপুরাগ-কুস্থমরচিত মন্তকালঙ্কারে সমলম্কৃত হইয়া স্ুকোমল ভূক 
পিরিধান ও অঙ্গে মনঃশিলা লেগন করত স্বুরতি ওষধি-বিকীর্ণ শিলাগটে 
িমুপবিষ্ট হইল ॥৫৫॥ ককুদৃবিরাঁজিত গর্ত বৃষরাজ সিংহধ্বনি সহ 
করিতে অসমর্থ হইয়া খুরাগ্রভাগ দ্বারা তুযার্রাশি বিদারণ করত উচ্চনাদ করিয়া 

উঠিল এবং গবয়াকার মৃগকুল ভীতিটকিতলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে 
[াগিল॥ ৫৬। *িনি স্বয়ং তপঃফলের বিধাতা সেই অষ্টমৃর্তি মহাদেব তথায় 
'মাপনারই, মৃত্্ন্তয় সমিৎসমিদ্ধ অগ্নি সংস্থাপন পূর্বক কোনও ফলকামনা না 
করিয়া! তপশ্চরণে প্রবৃত্ত, হইলেন ॥ ৫৭॥ অদ্রিরাজ হিমালয় পাস্যাদি বারা 
সেই অনর্ধ্য | অমূল্য, অসীমমহিমান্িত) সুরগৃণমর্চিত মহেশ্বরেখ অর্চনা করিয় 
শখীযুগল, সমতিব্যাহারে স্বীয় পবিত্র ছুহিতাকে তদীয়' আরাহনার্থ অনুমতি 



কুমারসম্তবমূ। ১ 

প্রত্যর্থিভৃতামপি ভাং সমাধেই, শুশষমাণাং গিরিশোহমুমেনে। 
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥৫, 

অবচিতবলিপুষ্পা; বেদিসন্মাদক্ষা,নিয়মবিধিজলানাং বহিষাঞ্চোপনেত্রী 
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা স্থুকেশী,নিয়মিতপরিখেদা তচ্ছ্রিশ্চনদ্রপাঁদৈঃ। 

ইতি শ্রীকুমারসম্তবে মহাকাব্যে কালিদাসরুতো উমোৎ্পত্তিরনীম প্রথমঃ সর্গঃ॥ 

(সাপ 

দ্বিতীয় সর্গ3 | 
্ মালিশ ২$. 
৫৬ নর ্ 

"উশ্মিন্ বিপ্ররৃতাঃ কালে তারকেণ দিবৌকসঃ। 
তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্থায়ন্তুবং যযুঃ ॥ ১॥ 

তেষামাবিরতূদ্ত্রহ্ষা! পরিম্নানমুখশ্রিয়াম্। 
সরসাং স্বপ্তপন্মানাং প্রাতান্দীধিতিমানিব ॥ ২॥ 

প্রদান করিলেন॥ ৫৮॥ গিরিনন্দিনীকৈ সমাধির বিদ্বীভূতা জানিয়াও পশুপি 
তাহাকে সেবা করিতে নিবারণ করিলেন না। কারণ, মনোবিকারের হেত 

বিদ্যমানেও ধীহাঁদের চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, তাঁহারাই প্রকৃত জিতে 
ভ্রির ॥৫৯॥ সুকেণী পর্বতনন্দিনী (মহেশবরের) অর্চনার্থ কুস্থমচয়ন, 

হৌমবেদিকা সম্বার্জন ও নিত্যকর্মেপযোগী কুশজলাদি আহরণ করত মহেশের 

তানতাট্ চন্দ্রমার রশ্মিজালে আপনাদ্ব শরীরক্লান্তি নিবারণ পূর্বক প্রতিদিন 
হার উশ্রষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬, ॥ 

এস উিউসিসিন 

. এই সময়ে সুবন্দ তারকান্মুর কর্তৃক উৎপীড়িত হৃইযা ইুন্্কে পুরোবর্তী করিয়া 
ব্ষধাষে গমন করিলেন ॥ ১ সুপ্তপন্ত্থিত সরোবরের অভিমুখে, গ্রাতঃকালে 
থে দিবাকর খদৃভূতি হন, কমলযোনি তন্জরপ পরিল্নানমুখ সুররন্দের সমক্ষে 



৯২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

অথ সর্ববস্ত ধাতারং তে সর্ব সর্ববতোমুখম্। 

বাগীশং বাগভিরর্থযাভিঃ প্রণিপত্যোপতস্থিরে ॥ ৩। 

নমন্তিমূরতয়ে তৃত্যং প্রাক্ স্থফ্টেঃ কেবলাত্মনে 1 

গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চান্ডেদমুপেয়ুষে ॥ 8 ॥ 

যদমোঘমপামন্তরুপ্তং বীজমজ ত্বয়া। 

অতশ্চরাচরং বিশ্বং প্রভবস্তস্ত গীয়সে ॥ ৫ ॥ 

তিস্ভিত্তমবস্থাভিরমহিমানমুদীরয়ন্। 
প্রলীয়স্থিতিসর্গাণামেকঃ কারণতাং গত? ॥ ৬ ॥ 

্্ীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্মূর্তেঃ সিস্থক্ষযা | 
প্রসূৃতিভাজং সর্গস্ত তাবেব পিতরে স্থাতৌ ॥ ৭ | 
স্বকালপরিমাণেন ব্যন্তরাত্রিন্দিবন্ তে। 

যৌ তু স্বপ্নাববোধৌ তৌ ভূতানাং প্রনয়োদয়ৌ ॥ ৮1. 
শি শশা শীষ শী ীাশীীীশীীশী২ শী 

আবিভূতি হইলেন॥ ২॥ অতঃপর দেবগণ সব্বতোমুখ, বাগীশ্বর, সকলের 

বিধাতা, চতুরানন ত্রক্মাকে প্রণতিপৃর্বক অর্থযুক্ত বাক্যে বলিতে আনম 

করিলেন ॥ ৩। 

(দেবগণ কহিলেন) হে ভগবন্! ্থষ্টির পূর্ধ্বে একমাত্র আপনিই 

বিগ্ভমান ছিলেন; তথ্পরে সত্বাদি গুণত্রয়ে বিতক্ত হইয়া আপনি তিন তিন 

ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন) অতএব (ক্ষা। বিষ ও মহেশ্বর) ত্রিমূর্ভিবিশিট 

আপনাকে নমস্কার ॥৪॥ হে অজ! আপনি সলিলগর্ভে যে অমোঘ বাঃ 

প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে; 

আপনিই এই বিশ্বের উত্তবহেতু বলি]! অভিহিত ॥ ৫ ॥ আপনিই একমানর 

হ্মরূপী; হরি, হর ও ব্রহ্মা এই অবস্থাত্রয়ে স্বকীয় শক্তি প্রকটন পূর্ব 

আপনিই স্ৃষ্-স্থিতি-সংহারের নিদানরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৬॥ হট 

করিবার বাসনায় আপনি যে আপনার মৃষ্তিকে ছুই অংশে বিভক্ত করিয়া 

ছিলেন, সেই স্ত্ীপুরুষ আপনারই অংশ) তাহারাই নিখিল ৃষ্টপদার্থের 

'জন্নক-জনন্টু বলিয়া সিদ্ধ ॥ ৭ আপনি নিজের কালমানান্ধসাত্রে অহোরাত্রি 
বিভাগ করিয়া যৎকালে রস্প্ থাকেন, ' তখনই জীবকুল্র মৃত্যু হয় আর 



কুমারসম্ভবমূ । 

জগদ্যোনিরযোনিত্ত্ং জগদন্তো' নিরন্তক2। 

জগদাদিরনাদিস্তং জগদীশো নিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥ 

আত্মনমাত্মনা বেৎসি স্জস্যাত্ানমাত্বনা । 
আত্মন! কৃতিন! চ ত্বমাত্মন্যেব প্রলীয়সে ॥ ১০ ॥ 

দ্রবঃ সংঘাতকহিনঃ স্থুলঃ সুক্ষো। লঘুণ্ড রুঃ। 
ব্যক্তে ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিযু ॥ ১১ ॥ 
উদঘাতঃ প্রণবে! যাসাং স্যায়ৈস্ত্িভিরুদীরণম্। 
কন্ম য্ঃ ফলং স্বস্তাসাং ত্বং প্রভবো গিরামূঞ ১২॥ 

ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্তিনীম্। 

তদ্দশিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং-বিদ্ুঃ ॥ ১৩ ॥ 
ত্বং পিতুণামপি পিতা দেবানামপি দেবতা । 
পরতোহপি পরশ্চাসি বিধাতা বেধসামপি ॥ ১৪ ॥ 

শব গু 

যখন জাগরিতাবস্থায় অবস্থিত থাকেন, তৎকালেই তাহাদের সৃষ্টি হ 
থাকে ॥৮॥ আপনি ব্রহ্গাণ্ডের হেতু (স্থষ্টিকর্তী), (কিন্ত) আপনার ( 

(সৃষ্টিকর্তা) কেহ নাই। আপনি ব্রহ্মাণ্ডের সংহর্তা, কিন্তু আপনার সং 
কেহ নাই। সৃষ্টির পূর্বেও আপনি বিদ্যমান ছিলেন; স্ৃতরাং আ' 

অনাদি। আপনি ব্রহ্গাণ্ডের নিযুস্তা কিন্ত আপনার নিয়ন্তা কেহ নাই ॥ 

(হে ভগবন্! ) আপনি আপনার সর্বশক্তিসম্পন্ন আত্ম দ্বা আপন 

পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, আপনিই আপনার অক্টা এবং আপনিই আপন 
বিলীন হইয়| থাকেন ॥ ১০ ॥ (হে ব্রহ্গন্! ) আপনি দ্রব, আপনি ঘন, আ 

কঠিন, আপনি স্থুল। আপনি স্ক্ম, আপনি লঘৃঃ আপনি গুরু, আপনি ব 
ও আপনিই কারণ । ( অপিমাদ্দি) বিভূতি আপনার বাসনার উপর নি 
বহিয়াছে ॥ ১১ ॥ যাহাদের প্রথমে ও শেষে প্রণব বিদ্ধমান, তিনটি স্বর-সংযে 
যাহাদের উচ্চারণ হয়, * যাগন্জ্ঞ প্রভৃতি যাহাদের প্রতিপাদ্য, এবং অপবর্গপ্র 
যাহাদের ফল, আপনি সেই বেদসকলের কারণ ॥ ১২ ॥ * সুধীগণ আপনা; 

ুরুযার্ধপ্রবস্তিনী প্রক্কৃতি বলিয়া কীর্তন করেন এবং আপনিই তদর্শী (প্রকৃতিক' 
দর্শী) উদাসী (কুটস্থ) পুরুষ বলিয়া কীর্ডিত ॥ ১৩॥ আপনি পিতৃপুরুষগ 

্ তিনটি র-_উদাত, অনা ও সবসিত। 



১৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ত্বমেব হব্যং হোতা! চ ভোজ্যং ভোক্ত৷ চ শাশ্বত; 

বেদ্যঞ্চ বেদিতা চাসি ধ্যাতা ধ্যেয়ঞ্চ যৎপরম্ ॥১৫। 

ইতি তেভ্যঃ স্ততীঃ শ্রাত্বা যথার্থ! হৃদয়লমাঃ। . 

প্রসাদাভিমুখো বেধাঃ প্রত্যুবাচ দিবৌকসঃ ॥ ১৬। 
পুরাণস্য কবেস্তস্ত চতুমুখিসমীরিতা। 

্রবৃত্তিরাসীচ্ছন্কানাং চরিতার্থা চতুফীয়ী ॥.১৭ ॥ 
স্বাগতং স্বীনধীকারান্ প্রভাবৈরবলম্থ্য বঃ। 

যুগপ্জদ্যুগবাহুভ্যঃ প্রাপ্ডেভ্যঃ প্রাজ্যবিক্রমাঃ ॥ ১৮। 

কিমিদং ছ্যুতিমাত্ীয়াং ন বিভ্রতি যথা পুরা । 

হিমক্লিষউপ্রকাশানি জ্যোতীংষীব মুখানি বঃ॥ ১৯॥ 
প্রশমাদর্চিষা মেতদনুদশীর্স্রাযুধম্। 
ৃত্রস্ত হস্তঃ কুলিশং কুষ্টিতাশ্রীব লক্ষ্যতে ॥ ২০। 

পতা, দেবগণের দেবতা, গর হইতেও পর অর্থাৎ সকলের প্রধান এবং 
াপনিই দক্ষপ্রজাপতি প্রভৃতি সকলের অষ্টা॥ ১৪॥ (হে ব্রক্মন্!) আপনি 
এাশ্বত (নিত্য) পুরুষ, আপনিই হবনীয়, হোতা, ভোজ্য, ভোক্তা, দর্শনীয় 
শর ধ্যানকরিবার বস্ত ও ধ্যানকর্ভী ॥*১৫॥ 
. দেববৃন্দের মুখে এই সকল সত্য ও হাদয়ঙ্গম (চিত্তাকর্ষক) স্তব শ্রবণ 
এরিয়া চতুর্দুখ পদ্মযোনি প্রসন্রমুখে বলিতে আরম্ত করিলেন ॥ ১৬৪ পুরাতন" 
চবি বিধাতার চতুর্মুখ হইতে ভ্রব্যগুণাদি-চতুরবয়ববিশিষ্ট শবের প্রবৃত্তি 
ঢানর্গত হইয়া সার্থকতা! প্রাপ্ত হইয়াছিল । ১৭। 
 (ত্রঙ্মা বলিলেন; ) হে প্রভূত পরাক্রমশালী স্বন্দ! তোমরা যুগ সদৃশ 
র্ঘ বাহ, তোমরা সকলে এখানে সমাগত হইয়াছ, তোমাদিগের কুশল ত? 
চামরা নিজ নিজু শক্তিবলে আগনাদিগের অধিফারে অবস্থিত আছ ত? ১/। 
কিট ন্ষত্ররাজি ঘেমন পূর্ববৎ স্বীয় সমুজ্জল জ্যোতি বিস্তার করে না তন্বগ 
গামাদিগের মুখমণ্ডল পূর্বের সায় সমূদ্ীপ্ত শোভা ধারণ করিতেছে না কেন 1১ 
্যাতির্য় পদার্থ বিনীল হওয়াতে বৃত্রারি দেবরাজের বন্ত কুষ্টিত (কাটাব বোধ 
ইতেছে। উহা আর বিচিত্র বর্ণময়ী শোভা শবিকীরণ করিতে, পারিযুতছে না।২৭। 



কৃমারসম্ভবমূ। ১. 

কিঞ্চায়মরিদুর্ববারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ 
মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য ফণিনে। দৈম্যমাশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥ 
কুবেরস্ত মনঃশল্যং শংসতীব পরাভবম্। 

অপবিদ্ধগদৌ বাহর্ভগ্রশাখ ইর দ্রমঃ ॥ ২২ ॥ 

ঘমোইপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা । 

কুরুতেহস্মিন্নমৌঘেহপি নির্ববাণালাতলাঘবম্ ॥ ২৩। 
অমী চ কথমাদিত্যাঃ প্রতাপক্ষতিশীতলাঃ। 

চিত্রন্স্তা ইব গতাঃ প্রকামালোকনীয়তাম্ ॥ ২৪ 
পর্য্যাকুলত্বাম্মরুতাং বেগতলোহনুমীয়তে। 

অন্তসাঁমোঘসংরোধঃ প্রতীপগমনাদিৰ ॥ ২৫ ॥ 

আবর্ভিতজটামৌলিবিলম্বিশশিকোটিয়ঃ | * 

, কুদ্রাণামপি মুদ্ধানং ক্ষতহুঙ্কীরশংসিনঃ ॥ ২৬ ॥ 

বরুণদেবের পাশান্্রই বা কেন তাহার হস্তে মন্ত্বলে হতবীর্য ভুজঙগ 
 স্তায দীনভাবাপন্ন হইয়াছে? ২১॥ ভগ্রশাখ বৃক্ষের ন্তায় কুবেরের গদাবিহীন হ 

ঠাহার যন্ত্রণাদায়ক পরিতব প্রকাশ করিতেছে ॥২২॥ যমরাজও আপন! 

তজোৌবিরহিত দণ্ড দ্বারা ভূতলে কি বিলিখন করিতেছেন এবং লো 

নর্দাপিত অঙ্গারের যেরূপ ব্যবুহার করে, তিনিও এ অব্যর্থ দণ্ডের সেই 
ন্গ ব্যবহার করিতেছেন ॥ ২৩॥ কেনই বা এই দ্বাদশাদিত্য তেজোক্ষয় হে 
পতল হওয়াতে চিত্রলিখিত-ূ্য্যবৎ দর্শনযোগ্য হইয়াছেন? (দিবাকর ম্বত 

প্রও-তেজঃশীলী। সুতরাং ততপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সকলেই অক্ষম; কি' 
অধুনা তেজোহাস হওয়াতে অনায়াসে উহাকে দর্শন করা যাইতেছে, ইহার 
বাহেতু কি?)॥২৪॥ যেরূপ জল গতিপথ ত্যাগ করিয়া বিপরীতগামী হইবে 
উহার প্রবাহরোধ হইয়াছে বলিয়া! বোধ হয়, সেইরূপ এই উনপঞ্চাশৎসংখ্য সমী 
রণের শ্বলিতগতি-দর্শনে বোধ হইতেছে, উহারাও রুদ্ধবেগ হইয়া গড়িয়াছেন॥২৫ 

পরিতবছুঃখ নিবন্ধন একাদশ রুদ্রের * শীর্ষস্থিত জটাজুট আঁনিত হুইয়া পড়ি 
ছে, উহাতে চন্দ্রকলা-সকলও লম্বিত দেখা যাইতেছে) সুতরাং বিবেচনা হয় "২ শীর্১ শট টাঁ্ই হাল 

* একাদশ রুত্র যথা_অজ, একপাঁধ, অহিক্রঁ, পিনাকী, অপরাজিত, ক, মহেঙ্বর, 
বৃষাককপি। শু, হর$ও ঈশ্বর ] 



৯৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

লববপ্রতিষঠাঃ প্রথমং যূয়ং কিং বলব্তরৈঃ। 
অপবাদৈরিবোত্সর্গাঃ কৃতব্যাবৃত্তয়ঃ পরৈঃ ॥ ২৭ | 

তদ্জত বসা; কিমিতঃ প্রার্থয়ধ্ং সমাগতাঃ+ 

ময়ি স্যগ্টিহি লোকানাং রক্ষা যুগ্ান্ববস্থিতা ॥ ২৮॥ 
ততো মন্দানিলোদ্ধ'তকমলাকরশোতিনা। 

গুরুং সহশ্রানেতরেণ নোদয়ামাপ বাসবঃ ॥ ২৯ ॥ 

স দিনেত্রং হরেশ্চক্ষুঃ সহত্রনয়নাধিকম্। 

বাঁটস্পতিরুবাচেদং প্রাঞ্জলির্জলজাসনম্ ॥ ৩০ | 

এবং যদাখখ ভগবন্নামুষ্টং নঃ পরৈঃ পদম্। 

প্রত্যেক বিনিযুক্তাত্বা কথং ন জ্ঞান্তাসি প্রাভো ॥ ৩১ ॥ 
তব্ন্নবরোদীর্ণস্তারকাখ্যো মহাস্ুরঃ | 
উপপ্নবায় লোকানাং ধ্মকেতুরিবোখিতঃ ॥ ৩২ ॥ 
পুরে তাবন্তমেবাসা তানোতি রবিরাতপম্। 
দীবিকাকমলোন্মেযো যাবন্মাত্রেণ সাধ্যাতে ॥ ৩৩ ॥ 

যেন। উহীদের ( পুর্বব ) হস্কারধ্বনি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬ ॥ বিশেষবিধি 

দ্বারা যেরূপ সামান্ঠবিধি স্থানত্রষ্ট হয়, তদ্রপ তোমরা লক্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াও কি কোন 

বলবান্ বৈরী দ্বারা পদত্রষ্ট হইয়াছ? ২৭| হে বৎসরন্দ! তোমরা কি 
প্রার্থনার মৎসকাশে উপস্থিত 'হইয়াছ, বল। তোমরা! ত জান, সৃষ্টি আমার 

কর্ম কিন্তু সেই স্ৃষ্টি-রক্ষীর ভার তোমাদিগের উপর বিন্যস্ত আছে ॥ ২৮॥ 
তদনস্তর দেবরাজ মন্দানিলবিকম্পিত-কমলবৎ শোভাসম্পন্ন স্বকীয় সহস্র 

লোচনের সঙ্কেত দ্বার! গীষ্পতিকে প্রত্যুত্তর-প্রদ্দানে ইঙ্িত করিলেন ॥ ২৯॥ 

দেবেন্দ্রে সহত্রচচ্ছু হইতেও অধিকদূরদর্শী দ্বিনেত্রবান্ চক্ষুঃস্বরূপ বৃহস্পতি 
করপুট হইয়| বিধাতাকে বলিতে আর্ত করিলেন ॥ ৩০॥ হে ভগবন্ ! আপনি যাহ 

বলিলেন, সকলই সত্য ; আমরা বৈরী কর্তৃক নিজ নিজ অধিকাঁর হইতে শ্বলিত 
হইয়াছি। হে পরতো ! আপনি যখন প্রত্যেকের অন্তর্ধ্যামী, তখন এ বিষয় জাত না 

হইবেন কেন? ৩১ তারবনামে মহাস্ুর আপনার নিকট বর লাভ করিয়া 
প্রভাবে উদ্ধৃত হইয়া ধূমকেতুর টায় ব্রহ্মা'বিনাশে আবিভূর্ত হইয়াছে ।৩২। 

তাহার, দীর্ঘিকাসংস্থিত কমল-সকল প্রন্দুটিত হইবার' জন্য' ঘি পরিমাণ কিরণ, 



কুমারসম্ভবমূ। 

সর্ববাভিঃ সর্ববদ] চন্দস্তং কলাভিনিষেবতে | 
নাদত্তে কেবলাং লেখাং হরচুড়ামণীকৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥ 

ব্যাবৃন্তগতিরুগ্ভানে কুস্তুমন্তেয়সাধবসা। 

ন বাতি বায়ুস্তৎপার্থে তালবন্তানিলাধিকম্ ॥ ৩৫ ॥ 

পর্য্যায়সেবামুৎস্জ্য পুষ্পসম্ভারতত্পরাঃ। 

উদ্ভানপালসামান্থমতবস্তমুপাসতে ॥ 5৬ ॥ 

তস্যোপায়নযোগ্যানি রত্বীনি সরিতাং পতিঃ। 

কথমপ্যন্তসামন্তরানিষ্পান্তেঃ প্রতীক্ষতে ॥ ৩৭ ॥* 

জলম্মণিশিখাশ্চৈনং বাস্ৃকিপ্রমুখা নিশি । 
স্থিরপ্রদীপতামেত্য ভূজল্গাঃ পর্যপাসতে ॥ ৩৮ ॥ 
তশুকৃতানু গ্রহাপেক্ষী তং মুহুদুতিহারিতৈঃ | 

 অনুকুলয়তীন্দ্োহপি কল্পক্রমবিভূষণৈঃ ॥ ৩৯ ॥ 
ইথ্থমারাধামানোশপি ক্রিশ্াতি ভূবনত্রয়ম্। 

শামা প্রাতাপকারেণ নোপকারেণ দুজ্জনঃ ॥ ৪০ ॥ 

স্বেচ্ছায় তাহার পুরীতে তদধিক কিরণ বিকীরণ করিতে পারেন না ॥ ৩৩॥ শ. 

ূর্ণকলায় বিরাজিত হইননা সর্বদা (শু ও"কৃষ্ণ উভয় পক্ষে) সেই অস্ুররাজের ৫ 
করিতেছেন? কেবল মহাদেবের শিরোভূষণস্বরূপ কলাটি গ্রহণ করেন নাই ॥ ও 

পুষ্পহবণ অপরাধ-ভয়ে সমীরণ তাহার উগ্ানে সঞ্চরণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং । 
অসুর-পার্খে তালবৃন্তসঞ্চালনজনিত মৃছ্মন্দ-বেগ অপেক্ষা সমধিকবেগে প্রবাহিত 

না॥৩৫। বসন্তাদি ছয় খাতু পর্ষ্যায়ক্রমে সেবা না করিয়া,সকলে কুস্তুমসংগ্রহে ব্যগ্র হ 
উগ্ভানরক্ষকের হার সেই অন্বের স্বে। করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ সাগর সেই অস্থরপা 

উপহারোচিত রত্বসমূহের জন্য সলিলগর্ভে এ*সকল (রত) যাবৎ পরত প্রাপ্ত না. 
তাবৎ সমূৎ্কণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ যাহাদিগের মস্তক উং 

মণি-মাণিক্যে বিরাজিত, সেই বাস্থকি প্রভৃতি ভূজঙ্গমগণ যামিনীযোগে অনির্ক 
শল প্রদীপের কার্ধ্য করিয়া সেই অন্থরের শুরা করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ অধিক 1 
দেবরাজও তাকুকাস্থুরের অন্ুগ্রহপেক্ষী হইয়া নিরস্তর 'টতিগণ দ্বারা কল্পতরুজ 
গুপতার প্রেরষু পৃর্বক তাহার সস্তোব উৎপাদন করিয়া থাকেন ॥৩৯| এই প্রকা 



4১৮ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

তেনামরবধূহস্তৈঃ সদয়ালুনপল্লবা!। 
অভিজ্ঞ্াশ্ছেদপাতানাং ক্রিয়ন্তে নন্দনদ্রমাঃ ॥ ৪১ | 

বীজ্যতে সহি সস্তুপ্তঃ শ্বাসসাধারণানিলৈঃ। 
চামরৈঃ সবরবন্দীনাং বাপ্পশীকরবধিভিঃ ॥ ৪২ ॥ 
উতপাট্য মেরুশূঙ্গাণি ক্ষুপ্নীনি;হরিতাং খুরৈঃ | 

আক্রীড়পর্ব্বতান্তেন কলিতাঃ স্বেযু বেশস্থ ॥ ৪৩ ॥ 

মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃশেষং দ্িগবারণমদাবিলম্। 

হেমান্তারুহশস্তানাং তদ্বাপ্যো ধাম সাম্প্রতম্ ॥ 89 ॥ 

ভুবনালোকনপ্রীতিঃ স্বগিভিননুভূয়তে | 
খিলীতৃতে বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি ॥ 8৫ ॥ 

যদ্কুভিঃ সংভূতং হব্যং বিততেম্বধ্রেষু সঃ | 
জাতবোদোমুখান্মায়ী মিষতামাচ্ছিনত্তি নচ়॥ ৪৬ ॥ 

শশী পীপাশীশস্পিত তা পাশ শী পিসি পপি ২ 

'ারাধিত হইয়াও সেই ভাঁরকাস্ুর ত্রিলোকের উপর উতগীড়ন করিতেছে। 
'*ল কথা, দুষ্টব্যক্তি উপকার দ্বারা শান্ত হয় না, পরন্ত অপৰার দ্বাণাই প্রশান্ত 

রা থাকে ॥ ৪০ ॥ দেববালারা যে সমস্ত নন্দনতরুর পল্নবপমূহ সদয়তাবে (অতি 
ৃ |বধানে ) চয়ন করিতেন, এ অস্গুর সেই সমস্ত তরুকে ছেদন ও পাতনের ক্রেশ 
'দান করিতেছে ॥ ৪১॥ যখন সেই অসুর শয়ন করে, তখন বন্দিনী দেব- 

শলারা তাহাদের অশ্রণীকরসিক্ত চামর দ্বারা নিশ্বাসবায়ুসদৃশ মৃদ্মন্দতাবে তাহাকে 

এজন করিয়া থাকেন ॥৪২॥ দিবাকরের তুরক্গরাজির খুরপ্রহারে চুর্ণাৃত সুমেরশূ্ 
নকল নমুৎপাটন পূর্বক সেই অস্তুরপতি আপনার প্রাসাদে তদ্দারা জীড়াপর্বত 

'ম্ীণ করিঘীছে॥৪৩। সশ্রতি মন্দাকিনীতে দিগ্গজরৃন্দের মদবারিকনুধিত সলিল- 
ত্র অবশিষ্ট আছে। তারকাম্ুরের সরোবর সকল এ দেবনদীর স্বর্ণকমলরাজির 
পাধারস্বরূপ হইয়। উঠিয়াছে ৪৪॥ অধিক কি,সেই ছুর্ব- তের গমনাগমনভয়ে স্বীয় 
প-যাতায়াতের পথ সকল জনসমাগম-বিরহিত হইয়া পড়িয়াছে, সুরবৃন্দ আর 

/বনন্র্শনজাত সখ লাভ করিতে সমর্থ হন না॥ ৪৫॥ যাজ্ঞিকবৃন্দ কর্তৃক বিস্তৃত 
জে (আমাদিগের উদ্দে্ে ) যে হবি! প্রদত্ত হয়/.সেই মায়াবী বহ্ছিরূপ মুখ হইতে 
হা হরণ করিয়া লয়; আমর! কেবল তাহা 'র্শন করি *| ৪৬ | সেই অসুর 



কুমারসস্তবমূ 

উচ্চৈরুচ্চৈঃশ্রবাস্তেন হয়রত্বমহারি চ। 
দেহবদ্ধমিবেন্্রন্ত চিরকালার্জ্জিতং যশঃ ॥ ৪৭ ॥ 

তশ্মিন্নপায়াঃ সর্বেব নঃ ক্রুরে প্রতিহতক্রিয়াঃ। 
বীর্য্যবন্ত্যৌষধানীব বিকারে পান্নিপাতিকে ॥ ৪৮ ॥ 
জয়াশা যত্র চাম্মীকং প্রতিঘাতোখিতাচ্চি'ষা | 

হরিচক্রেণ তেনাস্ত কে নিক্ষমিবার্সিতিম্ ॥ ৪৯ ॥ 

তদীয়াস্তোয়দেষদ্য পুক্রাবর্তকাদিষু। 

অভ্যস্তন্তি তটাঘাতং নির্জিতৈরাবতা গজাঃ 1৮৫০ ॥ 

তদিচ্ছামো বিভো অ্রফ,ং সেনান্তং তম্ত শান্তয়ে । 
কন্মান্ধচ্ছিদং ধর্্মং ভবাস্তেব মুমুক্ষবঃ ॥ ৫১। 

গোপ্তারং স্থুরসৈম্্যানাং ষং পুরস্কৃত্য গোত্রতিৎ । 
প্রত্যানেষ্যতি শত্রভ্যে! বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৫২ ॥ 
বচস্তাবসিতে তন্মিন্ সসঙ্জ গিরমাতভূঃ | 
গর্জভিতানম্তরাং বৃষ্টিং সৌভাগ্যেন জিগায় সা ॥ ৫৩ ॥ 

স্থরপতির চিরকালার্জিত মূর্তিমান্ কীন্তিরাশিতুল্য অতুযুষ্চ উচ্চৈঃশ্রবা-নাঁমব 
রন্ন হরণ করিয়ছে ॥ ৪৭ ॥ বীর্ষ্যবাঁন্ ওষধ সকল যেমন সান্লিপাতিক বিকারে 7 

হয, তদ্রপ আমরা ততপ্রতি ( প্রুতীকারার্থ) যে যে উপায় অবলম্বন করি 
তৎসমস্তই সে ব্যর্থ করিয়! দিয়াছে ॥ ৪৮ ॥ যাহার উপর আমাদের জয়াশ। 1 

করিত,সেই বিঞুচক্রও সেই অস্ুরপতির বক্ষে পতিত হইয়া বহ্িকণা উদৃগীরণ ' 
প্রতিহত হইয়াছে ; আঁধকন্ত তদ্দারা যেন তদীয় ক্ভূষণ বিরচিত হইয়াছিল 

অধুনা এ অসুরের করিবৃন্দ রাবতকে পরাভূত করিয়া পুঙ্করাবর্তক প্রস্ৃতি হু 
গংক্তিতে বপ্রক্রীড়ার অন্থষ্ঠান করে |৫০॥ যেরূপ মুক্তিলাভেচ্ছ,ব্যক্তিগণ যাহাতে 

পুনঃ সংসারে আসিতে না হয়, এ জন্য কর্মবন্ধননাশন ধর্ম্ম অর্জন করে, আঃ 

সেইরূপ ছুরাচারের সংহারার্থ গ্রক সেনানায়ক-্ষ্টির বাসন! করি ॥৫১| বন্দীর 
পীকে শত্র-হস্ত হইতে পুনরানয়নের ন্যায়, সেই সেনানায়ককে সুরসৈন্যের রক্ষক 
পুরোবর্তী করিয়া দেবরাজ জয়লক্মীকে পুনরায় ব্রিদিবধামে আনয়ন করিবে । 

সুরগুরুরু বাক্য শেষ হইলে ভগ্বান্ আত্মঘোনি প্রত্যুত্তরে যাহ! কহি? 
“তাহা জলদগ্চনানস্তর বৃষ্টিপাত অপেক্ষাও শ্রবণমধুর হইয়াছিল ॥ ৫৩॥ বি। 
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সম্পৎস্যতে ব কামোহয়ং কালঃ কশ্চি প্রতীক্ষ্যতাম্। 

ন ববস্ত সিদ্ধো যাস্যামি সর্গব্যাপারমাত্মনা ॥ ৫৪ ॥ 
ইতঃ স দৈত্ঃ প্রাপ্ততীনেতি এবাহতি ক্ষয়ম্। ' 

বিষবৃক্ষোহপি সংবদ্ধয স্বয়ং ছেক,মসাম্প্রতম্ ॥ ৫৫ ॥ 
কৃতং তেনেদমেব প্রাক্ ময়। চাস্মৈ প্রতি শ্রুতমূ। 
বরেণ শমিতং লৌকানলং দগ্ধ,ং হি তত্তপঃ ॥ ৫৬ ॥ 

যুগে সাংযুগীনং তমুষ্ন্তং প্রসহেত কঃ। 

অংশাগৃতে নিষিক্তম্ত নীললোহিতরেতসঃ ॥ ৫৭ ॥ 
স হি দেব; পরং জ্যোতিস্তমঃপারে ব্যবস্থিতম্। 

পরিচ্ছিন্নপ্রতাবদ্ধির ময়! ন চ বিনা ॥ ৫৮ | 
উমারূপেণ তে যুয়ং সংযমস্তিমিতং মন? | 

শস্তোর্যতধমাক্রষ্ট,ং অয্কান্তেন লৌহবহু॥ ৫৯। 

উভে এব ক্ষমে বোট,মুভয়োবী জমাহিতম্। 
সা বা শস্তোস্তদীর়। বা মূর্তিজ লময়ী মম ॥ ৬০ ॥ 

] 

'লিলেন। দেবগণ! কিযৎকাল প্রতীক্ষা কর, তোমাদিগের বাসনা পূর্ণ হইবে? কিন্ত 
1চামাদিগের এই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমি স্বয়ংসৃষটিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইব না ॥৫8॥ সেই 
সুর আমার নিকট হইতেই উন্নতিলাভ করিয়াছে, সুতরাং আমা দ্বার! তাহার 
হারসাধন বিধেয় নহে । কেন না, বিষরৃক্ষকেও যরপহকারে সংবন্ধিত করিয়া সং, 
দেন করা অসর্গত॥ ৫৫ ॥ সেই শৈত্য ইতিপৃব্ৰে “দেবতাদিগের হস্তে মৃত্যু হইবে 
॥ বর প্রার্থনা করিয়াছিল,আমিও গ্রতিশ্ষতিমত তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়াছি। 
্প বরপ্রদান করায় তাহার ত্রিলোক দগ্ধ করিতে সক্ষম তগস্ত। প্রশমিত হই- 
ছে ॥৫৬। যুদ্ধবিগ্ঠাবিশারদ তারকাস্থুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে মহেষ্বরের উরসজাত 
যান তিন্ন অন্ত কে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে ॥৫গ॥ সেই মহেঙ্র 
'মোগুণাতীত পরমাত্মস্বরূপ ; কি আমি, কি ঝিধু, কেহই তাহার অসীম মহিমা 
এতে সক্ষম নহি ॥৫৮॥ আয়স্কান্তমণি দ্বারা যেরূপ লৌহ আক্ুষ্ট হয়, তন্্প পার্ক- 
টার পলপলাবণ্য দ্বারা তোমরা! নীল্ললোহিতের সমাধি-মগ্ চিত্তকে আকুষ্ট করিতে 
াবান্ হও ॥৫৯॥ ঘহেস্বরের শুক্রপাত সহ করিতে একমাত্র পার্ধতী* এবং আমার 
্ ধারণ করিতে একমাত্র অষ্ঠমৃত্তি মহাদেবের সলিলময়ী 'শৃর্ঠিই গাক্ষম ॥ ৬, | 
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তশ্তাত্বা শিতিকস্ত সৈগ্যাপত্যমুপেত্য বঃ। 
মোক্ষ্যতে স্তুরবন্দীনাং বেণীবীর্ধ্যবিভূতিভিঃ ॥ ৬১ ॥ 
ইতি ব্যাহত্য বিবুধান্ বিশ্বযোনিস্তিরোদধে | 
মন্যাহিতকর্তব্যাস্তেপি দেবা দিবং যযুঃ ॥ ৬২ 
তত্র নিশ্চিত্য কন্দর্পমগমৎ পাকশাসনঃ | 

মনসা কার্য্যসংসিদ্ধি হরাদ্বিগুণরংহসা ॥ ৬৩ ॥ 

গথ স ললিতযোধিও-ভ্রলতাচারুশৃঙ্গং, রতিবলয়পদাক্কে চাপমাসজ্য কণ্টে। 
গহচরবধূহস্তনস্তচুতাস্কুরান্ত্র, শতমথমুপতস্থে প্রাঞ্জলি; পুষ্পধন্ব' ॥ ৬৪ ॥ 

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ 

ব্রঙ্মাভিগমনো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২॥ 

শশী শা শিপলপ পাপা 

সেই মহেষ্বরনন্দন তোমাদিগের সেনানায়ক হইয়া স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে বন্দীভৃতা 
দেববাল[গণের বেণী-বিমোচন করিবে ॥ ৬১ ॥ 

প্রজীপতি ব্রঙ্গ! সুরব্ন্দকে এই কথা বলিয়া অন্তহিত হইলেন; 
দেববৃদও মনে মনে কর্তব্য অবধারণ পূর্বক ত্রিদিবধামে গমন 
করিলেন ॥ ৬২॥ (অনগ্তর) সুররাঞ্জ মদনদেবকে শিবচিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত পাত্র 

বোধে মনে মনে তাহকে স্মরণ কারলেন। এই সময় দেবরাজের মনের গতি 

কারধ্যসাধনের আশার দ্বিগুণ বেগ ধারণ করিয়াছিল ॥ ৬২ ॥ স্মরণ করিবামান্র 

কামদেব করযোড়ে দেবরাজের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রতিদেবীর 

বলয়-চিন্ছে চিহ্নিত তাহার কঠদেশে রূপবতী রমণীর ভ্রলতাবৎ মনোরম ও কুটিল 

পুপধন্থ বিলম্বিত রহিয়াছে; পার্খ্বদেশে চুতারুরাস্তরহস্তে তাহার সহচর বসন্ত 
[বিরাজমান ॥ ৬৪ | ৫৩5৮: 
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তৃতীয়ঃ সর্গঃ। 
- ক্রি 

তম্মিন মঘোনভ্ত্রিদশান্ বিহায়, সহত্রমক্ষাং যুগপৎ পপাত। 

প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভৃণাং, প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু ॥ ১॥ 
স বাসবেনাসনসন্মিকষ্টমিতো নিষীদেতি বিস্যউভূমিঃ | 
ভর্তঃ প্রসাদং প্রতিনন্্য মূদ্ধণ, বক্ত,ং মিথঃ প্রীক্রমতৈবমেনম্ ॥ ২। 

আজ্ঞাপুয় জ্বাতবিশেষ ! পুংসাং, লোকেধু যান্তে করণীয়মন্তি | 

অনুগ্রহং সংস্মরণপ্রবৃত্তমিচ্ছামি সংবদ্ধিতমাজ্য়া তে ॥ ৩॥ 

কেনাভ্যসুয়া পদকাঙ্জিণা তে, নিতান্তদীধৈর্জনিতা তপোভিঃ 
যাবদ্ভবত্যাহিতসায়কস্, মতকার্্ম,কস্যাস্ত নিদেশবন্তী ॥ 8। 
অসম্মতঃ কস্তব মুক্তিমার্গং, পুনর্ভবররেশভয়াৎ প্রপন্নঃ। 

বদ্ধশ্চিরং তিষঠতু সুন্দরীণামারেচিতজচতুরৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ৫1 
অধ্যাপিতস্তোশনসাপি নীতিং, প্রযুক্তরাগপ্রণিধিদ্বিষাস্তে। 
কশ্যার্থধন্মৌ বদ পীডভয়ামি, সিন্ধোন্তটাবোঘ ইব প্রবৃদ্ধ; ॥ ৬ ॥ 

দেবরাজের সহস্রলৌচন সুরবৃন্দকে তাগ করিনা সেই কন্দর্গদেবের উপরেই 
নিপতিত হইল। কেন না, প্রভুর| গ্রয়োদ্বন[নদারে সেবকগণের উপর তাহাদের 

আদরের হ্বাসবৃদ্ধি প্রদর্শন করেন ॥ ১ ॥ এই স্থানে উপবেশন কর" বলিয্না সুরপতি 

স্বীয় সিংহাসন-সন্নিধানে আসন প্রদান করিলে কামদেব প্রভুর সেই অনুগ্রহ শিবে' 

ধার্য্য করিয়া নিজ্জনে বলিতে আরম্ত করিলেন ॥ ২॥ হে সকল-লোকতত্বজ্ঞ | জগতে 

আমাকে কোন্ কাঁধ্য করিতে হইবে, অনুমতি করুন। আমাকে ম্মরণ করিয়া 

আপনি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন? কোন কর্ণ করিতে আদেশ করিয়া তাহা 

বর্ধিত করুন, ইহাই আমার বাসন1॥৩॥ ্বর্নরাজ্য লাত করিবার জন্ত কোন্ ব্যকতি 
বহুকালব্যাপিনী তপন্য। করিয়া আপনার ঈর্ষা জন্মাইয়াছে, বলুন। আমি মুতূরতমাত্র 

বিলন্ব না! করিয়া “কার্মুকে শর-সন্ধান পূর্বক আপনার আজ্ঞা-পালনে ( তাহাকে)" 

বাঁধ্য করিতেছি ॥8॥ আঁপনার্ আদেশ ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি পুনরায় জন্ম 
হইতে মুক্ত হইবার আঁশায় মুক্তিপর আশ্রয় করিয়াছে? সে এখনই সুন্দরীদের 
বিলোলুকটাক্ষপাশে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ' হইবে 1৫॥ £িরঙ্ষমালা যেমগ 
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কামেকপত্রীব্রতদ্ঃখশীলাং, লোলং মনশ্চারুতয়া প্রবিষাম্। 
নিতশ্মিনীমিচ্ছসি মুক্তলজ্জাং, কণ্ে স্বয়ং গ্রাহনিষক্তবানুম্ ॥ ৭ ॥ 
কয়াদি কামিন্! স্থরতাপরাধাৎ, পাদানতঃ কোপনয়াবধৃতঃ | 

তম্যাঃ করিষ্যামি দৃঢ়ানুতাপং, প্রবীলশয্যাশরণং শরীরম্ ॥ ৮ ॥ 

প্রসীদ বিশ্রাম্যতু বীর ! বজং, শরৈম দীয়ৈঃ কতমঃ স্থুরারিঃ | 
বিভেতু মোখীকৃতবান্বীর্যযঃ, স্ত্রীভ্যোহপি কেপস্ফুরিতাধরাভ্যঃ ॥ ৯. 
তব প্রসাদাৎ কুস্থমায়ুধোহপি, সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ] 

কুর্ধ্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণেখৈরধ্যচ্যুতিং কে মম ধন্থিনোহন্যে ॥ ১০। 
অথোরুদেশাদবতাধ্য পাদমাক্রান্তিসম্তাবিতপাদপীঠম্। 

সংকল্লিতার্থে বিবৃতাত্বশক্তিমাখগুলঃ কামমিদং বভাষে ॥ ১১ ॥ 

শপ 

পাগবের ভটদেশ ভগ্র করে, তদ্রপ আমি অন্থ্রাগরূপ দূত প্রেরণ করিয়া 
আপনার কোন্ শক্রর ধর্মার্বিলোপ করিব, অন্ুমতি করুন| শুক্রাচার্ষের 
নিকট তাহার নীতিশান্ত্াধ্যরন হইলেও পরিত্রাণ নাই ॥৬॥ মনোহারিণী 
বলিয়া আপনার চপলচিত্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে অথচ পতিপরায়ণা! বলিয়া 
মাপনার অনুকূলবর্তিনী নহে, ঈদৃশী কোন্ রূপবতী রমণী লজ্জাবিসর্জন পূর্বক 
বাুপাশে আপনার কঠদেশ বেষ্টিত করিবে, আদেশ করুন ॥ ৭॥ হে কাষিন্! 

আগনি সুরতাপরাধে অপরাধী হইয়া চরণীবনত হইলেও কোন্ কোপনম্বভাবা 
বুমণী আপনাকে তিরস্কার করিয়াছে? আজ্ঞা করুন, আমি এখনই তাহার 
দেহ মদনতাঁপে সন্তপ্ত করিয়া পল্লবশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করাইব॥ ৮॥ হে বীর! 
প্রসন্ন হউন, আপনার বভ্তান্্ব বিশ্রাম লাত করুকৃ। কোন্ দেবশক্র আমার 
শরসন্ধানে হৃতবী্ধ্য হইয়া ক্রোধশটীলা কামিনীক স্কুরিতাধর-দর্শনে ভীতি- 
কম্পিতদেহ হইবেং আদেশ করুন ॥ ৯॥ আমি কুস্থমধন্বা হইলেও একমাত্র বসন্তের 
সহায়তায় আপনার প্রসাদে অন্য ধর্ধারীর কথা দুরে ডা স্বয়ং পিনাকপাণি 
মহেখবরেরও ধৈর্যযচ্যুতি করিতে সমর্থ হই ॥ ১০ ॥ 

তদনন্তর স্বরাজ স্বীয়. উরুদেশ হইতে পদছয় নয়া পাদপীঁঠে 
স্থাপন করিলেন; তাহাতে ,পাদপীঠ যেন অন্ুগৃহীত হইল্। তৎপরে 
ত্ রতিপতিষ্ে স্বীয় অভীটসিক্ধি-বিধয়ে উৎসাহ ও সামর্থ প্রকাশ ,করিতে 



২৪ | কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

স্্ং সখ! ত্বয্যুপপন্নমেতদুভে মমাস্তরে কুলিশং ভবাংস্চ। 

বং তপোবী্য্যমহত্থ কুণ্ঠং, তং সর্ববাতোগামি চ সাধকঞ্চ ॥ ১২ ॥ 
অবৈমি তে সারমতঃ খলু তাং, কার্ধ্যে গুরুণ্যাত্বসমং নিযোক্ষ্যে। 

ব্যাদিশ্মাতে ভূধরতামবেক্ষা, কৃষ্ণেন দেহোদ্বহনায় শেষ; ॥ ১৩॥ 

আশংসতা৷ বাণগতিং বৃষাক্কে, কার্যযং ত্য়া নঃ প্রাতিপন্নকল্পম্। 

নিবোধ যজ্ঞাংশভূজামিদানীমুচ্ছৈদ্ধিষামীপ্লি তমেতদের ॥ ১৪ | 
অমী হি বীর্য্যপ্রভবং ভবস্য, জয়ায় সেনান্যমুশস্তি দেবাঃ | 
স চত্বদেককষুনিপাতসাধ্যো, ব্রঙ্গাজডূত গ্লাণি যোজিতাত্বা ॥ ১৫॥ 

তস্মৈ হিমাদ্রেঃ প্রয়তাং তনুজাং, যতাত্মনে রোচয়িতবং যতন্ব। 

যোধিৎস্থ তদ্বীর্যনিষেকতুমিঃ, সৈব ক্ষমেতা গ্নভৃবোপদিষ্টম ॥ ১৬ 
গুরোনিয়োগাচ্চ নগেন্দ্কন্যা, স্থাণুং তপসান্তমধিত্যকায়াম্। 
অন্বাস্ত ইতাপ্পরসাং মুখেত্যঃ, অতং ময়া মতপীণিধিঃ স বর্গ ॥ ১৭। 

( দেখিয়া বলিতে আরম্ত করিলেন ॥ ১১॥ সখে! তুম যাহা বলিলে, তৎসমন্ত 
র্ তোমাতে সম্ভবে। বজ ও তুমি, এই উতয়ই আমার অন্তর; তপোবীর্য্যসম্পঃ 
& প্রবলের নিকট বত কুষ্টিত হয়,কিন্তু তুমি সর্মতোগামী ও সাধক (অব্যর্থলক্ষ্য) ॥১২ 
) 1 আমি তোমার বল অবগত আছি, এই জন্তই আপনার তুল্য আত্মজজন মনে করিম 
৮ গুরুকার্ষেয নিযুক্ত করিব। 'অনন্তরনাগকে ভূ-ভার-বহনে সক্ষম দেখিয়া 
' (তগবান্) শ্রীকুঞ্চ আত্মদেহবহনার্থ তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন॥ ১৩। টি 
 মহেশবরের গ্রতিও তোমার শরের শক্তি আছে বলায় আমাদের কার্য্যভারগ্রহা 
॥ তোমার সম্মতি প্রকাশ করা হইয়াছে। অধুনা প্রচণ্ড-শক্রপ্রপীড়িত টক 
1 অমরকন্দের ইহাই অভিপ্রেত জানিও ॥ ১৪ ॥ এই দেবগণ জয়লাতার্থ মহেঙ্বরের 
"। গুরসজাত সেনানী কামনা করিতেছেন। ব্রন্ধে সং্যতচিত্ত স্ভোজাতাদি মন্ের ও 
| হৃদয়াদি মন্ত্রের একমাত্র আস্পদ (কৃতনন্ত্্তাস) সেই যোগীশ্বর মহেশ্বর একমাত্র 
/: তোমার শরসন্ধবনেই বশীভূত হইবেন ॥১৫॥ পুণ্যধতী হিমাদ্রিনন্দিনী যাহাতে সেই, 

[ যতাত্বা মহাদেবের চিতহারিণী হন, তুমি তদ্ধিষয়ে যত্ববান্ হও। আত্মযোনি বর্গ 
| বঙ্গিয়াছেন। যোষিবূগণের মধে] একমাত্র পার্বতীই মহেশের বী্য্যধারণে সমর্থ ।১ 
| অণ্লরোরৃন্দেরু মুখে শুনিয়াছি, গ্রিরিনন্দিনী৪ পিতার আদেশে হিমাচষের 
1 অগিত্যকায় তপোরত পিনাকীর আরাধনা" করিতেছেন। 7 সকল অপুর 



কুমারসম্তবমূ। 

তদ্গচ্ছ সিদ্ধ্যে কুরু দেবকার্ধ্যং, অর্থোহয়মর্থাম্তর্ভাব্য এব । 
অপেক্ষতে প্রত্যয়মুত্তমং ত্বাং, বীজাস্কুরঃ প্রাগুদয়াদিবাস্তঃ ॥ ১৮॥ 

তন্মিন্ স্থরাণাং বিজয়াভ্যুপায়ে, তবৈব নামাস্ত্রগতিঃ কৃতী ত্বম্। 
অপাপ্রসিদ্ধং যশসে হি পুংসামনন্যসাধারণমেব কন্্ম ॥ ১৯ 
স্থুরাঃ সমত্যর্থয়িতার এতে, কার্ধ্যং ত্রয়াণামপি পিষ্টপানাম্। 

চাপেন তে কর্ম ন চাতিহিংঅমহো! বতাসি স্পৃহণীয়বীর্য্যঃ ॥ ২০ ॥ 
মধুশ্চ তে মন্মথ ! সাহচার্য্যাদসাবনুক্তোহপি সহায় এব। 

সমীরণো নোদয়িতা। ভবেতি, ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য ॥ ২১॥ 
তথেতি শেষামিব তর্তরাজ্ঞামাদায় মুদ্ধু। মদনঃ প্রতস্থে। 

এরাবতাস্ফালনকর্কশেন, হস্তেন পম্পর্শ তদঙ্গমিন্্রঃ ॥ ২২ 
ম মাধবেনীভিমতেন সখ্যা, রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ । 

অঙ্গব্যযপ্রীর্থিতকার্য্যসিদ্ধিঃ, স্থাথা শ্রমং হৈমবতং জগাম ॥ ২৩ ॥ 

আমারই প্রতিনিধি (গুপ্তচর )॥ ১৯৭ ॥ , অতএব কার্যযসাধনোদ্দেশে যাত্রা ক 
দেবকার্ধ্য সাধন কর । যেমন অদ্ুর বীজ হইতে উৎপন্ন হইবার পুর্বে জে 
অপেক্ষা করে, তব্রুপ এই কার্য্য অন্যকারণসাধ্য হইলেও প্রধান কারণ তোম 
অপেক্ষার আছে ॥ ১৮॥ দেবরৃন্দের বিজয়লাতের উপায়স্ব্ূপ সেই মহেশে 
ও অন্ত্সন্ধান কেবল তোমারই সাধ্যায়ত্ত ; সুতরাং তুমি কৃতী। সামা 

কর্মও আবার সাধারণে সাধন করিতে না পারিলে কার্য্যকারীর যশের হেতু হুই 
থাঁকে ॥১৯॥ এই আমরগণ তোমার নিকট প্রার্থ ; কার্য্যটি ক্রিলোকের মঙ্গকর 
এ কার্ধ্য তোমারই কার্থুকের সাধ্যায়ত্ত ; উহাতে হিংসারও লেশ নাই। ,অহো৷ 
তোমার বিক্রম কি বিচিত্র! ২০॥ হে মন্মথ! বসন্ত চিরসহচরত্ব. হে 

অযাচিত হইয়াও তোমার সহায় হইবেন। “বহ্ছির সহায় হও” সমমীরণকে « 

কথা কে বলিয়া দিয়া থাকে ? ২১॥ 

( তখন) মদনদেব “তথাস্ত' কলিয। প্রভুপ্রসাদদত্ত মালার ন্যায় সেই আজ 
মস্তকে ধারণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন; ইন্দ্রও এরাবততাড়নজন্ত কর্কশ কর 
বারা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন ॥ ২২॥ “দেহপাত করিয়াও কার্যযসিদ্ধি করিব, 

এই প্রকার দৃঢ়গক্কর হইয়া মদনদেব হিমাচলস্থিত শিবাশ্রমে যাত্রা করিলেন? 

তাহার অতিমতগ্াথা বসন্ত ও রতিও সাশক্কচিকে ত্দীয় অনুসরণ করিলেন ॥ ২৩। 



২৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তশ্মিন্ বনে সংযমিনাং মুনীনাং, তপঃসমাধেঃ প্রতিকৃলবর্তা । 
সংকল্পযোনেরভিমানভৃতমাত্মানমাধায় মধুর্জজস্তে ॥ ২9 | 

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্তরশ্মো, গন্তং প্রবৃত্তে সময়ং বিল্ঞব্য। 
দিগদক্ষিণ। গন্ধবহং মুখেন, ব্যলীকনিশ্বীসমিবৌৎসসর্জ ॥ ২৫ ॥ 

অসূত সমভঃ কুন্তমাত্যশৌক?, সন্ধা প্রভাত সপ্লবানি। 
পাদেন না পৈক্ষত কুদরীণাং, সম্পর্কমাশিক্জিতনূপুরেণ ॥ ২৬॥ 
স্ঘঃ গ্রবালো দগমচা রুপাত্রে, নীতে সমাপ্তিং নবচুতবাণে। 
নিবেণয়াম়্াস মধুদ্ধিরেফান্, নামাক্ষরাণীৰ মনোৌভবস্ত ॥ ২৭ ॥ 
বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নি্ন্ধতয়! ম্ম চেতঃ | 

প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং, পরাস্মুখা বিশ্বহজ; পরবৃত্তিঃ ॥ ২৮। 
বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্বসুঃ পলাশাগ্ততিলোহিতানি। 
সচ্চো বসান্তেন সমাগতানাং, নখক্ষতানীৰ বনস্থুলীনাম্॥ ২৯। 

সস 

তপশ্চরণে সংযতাত্া মুনিবন্দের তপঃসমাধির প্রতিকৃলবর্তাী বসস্ত সেই বনে 
(কুদ্রাশ্রমে) ( উপস্থিত হইয়া ) কামদেবের গর্বের নিদানস্বরূপ নিজ রূপ প্রকাশিত 
করিয়া প্রাছূর্ভত হইলেন ॥ ২৪ ॥ তথন উষ্ণরশ্মি দিবাকর নিয়মিত সময় লঙ্ঘন 

করিয়া (অকালে) কুবেররক্ষিত (উত্তর দিক্ আশ্রয় করিলে দক্ষিপদিগধ স্বীয় বদন 

হুইতে বিষাদোথ দীর্ঘনম্বীসতুলয বায়ু ত্যাগ (প্রবস্তিত) করিতে আরম্ত করি- 
লেন॥ ২৫॥ অশোকরৃক্ষ সমগ্র হন্ধস্থল পর্যন্ত সপল্পব পুর্পরাশি প্রসব করিতে 
লাগিল। তখন আর উহা সুন্দরীগণের সশব্দ নৃপুররাজিত পাদষ্পর্শের প্রতীক্ক 

করিল না ॥২৬॥ বসন্ত আশু নবপন্পবাক্কুররূপ পত্রে বিরীজিত নবসহকার- 

মুক্ুলরূগ শর নির্মাণ করিয়া তদুপরি ভ্রমূর সকল সংযোজিত করিলেন। ধো। 
হইল যেন, কদদর্পের নামাক্ষরসকল বিন্তস্ত হইয়াছে ॥ ২৭॥ কর্ণিকার-কুন্মুমের বর্ণ 
উত্তম, কিন্তু উহ গন্ধহীন ; এই হেতু লোকের এন সন্তপ্ত হইয়াছিল। (বস্তুতঃ) 

বিশ্বষ্টার প্রবৃত্তি প্রায়শঃ গণরাজির পূর্ণতাবিধানে পরাদ্ধুখী হইয়া থাকে ॥ ২। ৃ  

(ভৎকালে) মুকুলাবস্থা হেতু নবশশিকলার ম্যায় বক্র, অতি লোহিতবর্ণ পলাশ- 

কলুম বসন্তের সহিত মিতা বনসথলীর অঙ্গে সযকৃত নধক্ষতবৎ শোভা পাইতে 
শ্লাগিল॥ ২৯॥ বসস্তোদয়ে তিলকপুষ্প প্রশদুচিত হইলে'ভ্রমরগ তাহার উর 



কুমারসন্তবযূ। ২ 

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রং, মুখে মধুত্রীস্তিলকং প্রকাশ্থয । 
রাগেণ বালারুণকোমলেন, চতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার ॥ ৩০ । 
মৃগাঃ পিয়ালদ্রমমপ্তরীণাং, রজঃক পৈবিদ্রিতদৃষ্টিপাতাঃ। 
মদোদ্ধতাঃ,প্রত্যনিলং বিচেরু্বনস্থলীর্ঘ্ন্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥ 
চৃতাঙ্ুরাস্বাদকযায়কণ্ঠঃ, পুংস্কোকিলো। যম্মধুরং চুকুজ। 
মনস্বিনীমীনবিঘাতদক্ষং, তদেব জাতং বচনগ স্মরস্ত ॥ ৩২ ॥ 

হিমব্যপায়াদৃবিশদাধরাণামাপাগুরীভূতমুখচ্ছবীনাম্। 

স্বেদোদ্গমঃ কিম্পুরুষাঙ্গনানাং, চক্রে পদং পত্রবিশেষফেষু ॥ ৩৩ ॥ 
তপস্থিনঃ স্থাণুবনৌকসম্তামীকালিকীং বীক্ষ্য মধুপ্রবৃত্তিম্। : 
্রযত্বুসংস্তত্ভিতবিক্রিয়াণাং, :কথঞ্থদীশা মনসাং বভ়ৃবুঃ ॥ ৩৪ ॥ 
তং দেশমারোপিতপুস্পচাপে, রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে 

কাষ্ঠাগতন্নেহরসানুবিদ্ধৎ দন্ছানি ভাঁবং ক্রিয়া বিবক্রঃ ॥ ৩৫ ॥ 

পৰিষ্ট হওয়াতে কজ্জলরচনার ম্যায় বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিল; বোধ হইল যেন 

সন্তলদ্ষীর মুখে তিলক বিরচিত হইয়াছে । সহকারপল্পব যেন তাহার ওঞ্ঠর্ 
বকসিত হইল; বসন্তলক্ষী তরুণ অরুণের কোমল প্রভাত সেই ওঠ্ঠ অলঙ্ক 

বিলেন ॥৩০॥ পিয়ালতরুর পরাগ্নপুঞ্ত "চক্ষুতে সংলগ্ন হওয়ায় বিয্বুগ্রাপ্ত হই 
দগর্বিত মৃগকুল, যে স্থানে নীরস পত্ররাজি মর্্র-শর্দে পতিত হইতেছে; সে 

নসথলীর উপর পবনাতিমুখে সঞ্চরণ করিতে লীগিল॥ ৩১ ॥ তখন নবসহকার 
[কুলতক্ষণে লোহিতকণ্ঠ পুংস্কোকিলবৃন্দ যে মধুর শব্ব করিতে লাগিল, সে 
কাকিলধ্বনি যেন প্রণয়কোপনা রমণীগণের মানভঞ্জন-দক্ষ কন্দর্পের অন্ুজ্ঞা 

বাক্যস্বরূপ ( বোধ) হইল ॥ ৩২॥ বয়ন্তখতুর অবপানে কিন্নরীকুলের অধরো। 

বশদ ও বদনকাস্তি পাওুবর্ণ হইয়া উঠিল এবং স্বেদৌদগম তাঁহাদিগের পত্ররচনার 
বান প্রাপ্ত হইল ॥৩৩॥ তৎকাঁলে রুদ্রাশ্রমসমীপবাসপী তাপসকুল অকাজে 
সন্তের অভ্যুদয় দেখিয়া, অতিকষ্টে চিত্তবিকার দমন করিয়া কোন প্রকারে 
[নকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ ,কুসুমুধন্ব। কামদেব পুষ্পধন্থৃতৈ 

্যাসংযোজন পূর্বক প্রিয়তমার সহিত .সেইু আশ্রমে উপস্থিত হইুলে প্রত্যেক 
বধূ ক্রিয়া বাপ্পী উৎকর্ষগতরসার্থিত প্েমূভাব প্রদর্শন করিয়াছিল ॥ ৩৫.। ব্রমর 



২৮ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

মধু দ্বিরেফঃ কুস্থমৈকপাত্রে, পপো প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ। 
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং, মৃগীমকগুয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩৬ ॥ 

দদৌ রসাৎ পন্থজরেণুগন্ধি, গজায় গণ্যজলং করেণুই। 
অর্দোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্তাবয়ামাস রথাঙ্গনামী ॥ ৩৭ ॥ 

গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ, কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ সিতপত্রলেখম্। 

পৃষ্পাসবাধুর্ণিতনেত্রশোভি, প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষণ্চচুন্ধে ॥ ৩৮ ॥ 
রয্যাপ্পুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরতপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ। 
লতাবধূভ্যপ্তরবোহপ্যবাপুবিনত্রশীখাভুজবন্ধনানি ॥ ৩৯ ॥ 
্রুতাপ্নরোগীতিরপি ক্ষণেহন্মিন্, হরঃ প্রনংখানপরো বব । 

আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিপ্বাঃ, সমাধিভেদপ্রভবা ভবন্তি ॥ ৪০ ॥ 
লতাগৃহগ্থারগতোহথ নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্র)। 
মুখার্পিতৈকা্ুলিসংজ্ঞয়ৈব, মা চাপলারেতি গণান্ ব্যনৈধীগ॥ ৪১। 

নিজ প্রণয়িনীর অনুকরণ পূর্বক (প্রণয়িনী অগ্রে পান করিলে সেই ) একটি 
কুম্থমপাত্রে (তদুচ্ছি্ট) মধু পান করিল এবং কৃষ্ণদার ম্পর্শস্থথে যুদিতনয়না মৃগীকে 

শৃঙ্গ দ্বারা! কণ্ুয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥৩৬ ॥ করিণী অন্থুরাগভরে পঞ্কজজ-গরাগ- 
সুগদ্ধি গণ্ুষজল লইয়া ( প্রিরতম ) হস্তীকে প্রান করিল এবং চক্রবাক অর্দোগ- 

তুক্ত মূণালথণ্ড প্রিয়তমাকে তোঁজন করাইল ॥ ৩৭॥ শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু দ্বারা 
প্রণয়িনীর যে বদনমগুলের পত্ররচনা বিশ্লিষ্ট হইতেছিল এবং কুন্ুমমধুপানবশে 
নেত্র বিঘূর্ণিত হওয়াতে যাহা! অতীব সুন্দর দৃষ্ট হইতেছিল, কিন্র সঙ্গীতকালে 
মধ্যে মধ্যে প্রিয়তমার সেই মুখে চুন করিতে আরন্ত করিল ॥ ৩৮॥ অধিক 

কি; তরুরাজিও পুষ্পত্তবকরপ-্তনবিশিষ্ট নবপল্লবরূপ ওষ্বিভূষিতা লতাবধূর্দিগের 
প্রমারিত শাখাবাহুূত আলিঙ্গনে সংবদ্ধ হইল ॥ ৩৯। 

এই সময়ে“্মহেশ্বর অগ্চরাদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াও ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন।, 
( ফল কথা, ) বিদ্লরাশি জিতেন্ড্রির পুরুষের সমাধিতক্ষ করিতে কোন মতেই সক্ষম 

হয় না ৪০॥ ( সেই ক্রাশ্রমে ) ননদিকেখর লতাগৃহের দ্বারে অধিষ্ঠিত থাক্যা 

বামকরে সুবর্ণ-বেত্র ধারণপূর্বক বদন-বিত্যস্ত-অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রথগণকে চাঞ্চলা 

প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন ॥ ৪১ ক্ষরাজি নি্কম্প, ভ্রমযীকুল নিশঙ, ও 



কুমারসম্ভবমূ । ২ 

নিম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং, মুকাগুজং শাস্তমুগপ্রচারম্। 
তচ্ছাসনাৎ কাঁননমেব সর্ববং, চিত্রার্পিতারস্ত ইবাবতস্থে ॥ ৪২ ॥ 

ষ্টিপ্রপাতং গ্রতিহত্য তন্ত, কাম পুরঃ শুক্রমিব প্রয়াণে। 
প্রান্তে সংসক্তনমেরুশাখং, ধ্যানাস্পদং ভূতপতেবিবেশ ॥ ৪৩ ॥ 
স দ্রেবদারুদ্রমবেদিকায়াং, শার্দলচর্মব্যবধানবত্যাম্। 
আসীনমাসন্নশরীরপাতন্ত্রিয়ন্বকং সংযমিনং দ্র্শ ॥ ৪৪ ॥ 

পর্য্ঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ববকায়মৃজ্বীয়তং সন্নমিতোভয়াংসম্। 
উন্তানপাণিদ্য়সনিবেশাৎ্, প্রফুল্পরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥ 9৫ ॥ 

ভূজঙ্গমোনদ্ধজটাকলাপং, কর্ণাবসক্তদিগুণাক্ষসূত্রম্। 
কগপ্রভাসঙ্গবিশেধনীলং, কৃষ্তস্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ১৬ ॥ 
কিঞ্িৎুপ্রকাশস্তিমিতো গ্রতারৈ্র বিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ | 
নেত্রৈরবিম্পন্দি তপন্মমালৈল ক্ষীকৃত ভ্রাণমধোমধুখৈঃ ॥ ৪৭ । 

পক্ষি-সরীস্যপাদি নীরব হইল এবং মৃগকুল ক্রীড়া ত্যাগ করিয়| প্রশান্ততাবে 
অবস্থিত রহিল। অধিক কি, নন্দিকেশ্বরের শাপনে নিখিল বনভূতাগই চিত্র 
লিখিতবত্ অধিষ্ঠিত হইল ॥ ৪২॥ যাত্রীকালে যেমন শুক্রগ্রহাশ্রিত দিক পরিত্যত্ত 
হয়, সেইরূপ কামদেব নন্দিকেশ্বরের, দৃষ্টিবিষয় পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পর-সংস্থ! 
সুপুন্নাগ-পরিরৃত রুদ্রসমাধিস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৩॥ আসন্নমৃত্যু মীনকেতন 

দেখিলেন, শার্দালচন্ম্াস্তৃত দেবদারুদ্রমবেষ্টিত বেদীর উপর ত্রিলোচন সমাধি- 
যোগে সমাসীন রহিয়াছেন ॥ 8৪ ॥ বীরাসনে অধ্যাসীন থাকাতে মহাদেবের 
দেহের উত্তরার্দ নিশ্চল, শরীরযষ্টি খজু ও বিস্তৃত, অংসধুগল অবনমিত এবং 
করদয় উত্তানভাবে সংস্থিত থাকায় (বোধ হইতেছিল যেন, ক্রোড়মধ্যে কমল- 
কু প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ তদীয় জটাঙ্ুট তুজক্গ দ্বারা সংবন্ধ, 
অক্ষমালা দ্বিগুণিতভাবে শ্রুতিমূলে বিলম্বিত এবং গ্রস্থিবিশিষ্ট কৃষ্ণাজিন স্বন্ধপ্রদেশে 
সন্ত হওয়াতে উহার বর্ণ নীলকঠের কণনীলিযাঁ-সম্পর্কে অগ্রিকতর মীলবর্ণ দই 
হইতেছিল। ৪৬॥ তদীয় লোচনমধ্যগত তারকা ,ঈবৎ, বিকসিত, নিম্পন্দ এবং 
অবিক্ষেপে নিতাগ্ত উদ্বাসীন, নিশ্্লপক্ষমরাজি-রাজিত, অধোবিক্ষিপ্তজ্যোতিঃ নয়ন- 
রাহা নাাগ্রদেশ বক্ষ্য করিয়া সংস্থিত॥ ৪৭॥ তিনি দেহমধ্যগত বায়ু 
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অনৃঠিসংরস্তমিবান্ুবাহমপামিবাধারমনুততর্ম। 
অন্তশ্চরাণীং মহতাং নিরোধান্িবাতনিক্ষম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ৪৮ ॥ 

কপালনেত্রান্তরলব্বমার্গেজেটাতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ | 
মুণালসূত্রাধিকসৌকুমারধ্যাং, বালস্ত লক্নীংগ্পযন্তমিন্দোঃ ॥ ৪৯ | 
মনে! নবদারনিধিদ্ধবৃত্তি, হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্ম্ ৷ 

যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিছুস্তমাত্মানমাত্বন্যবলো কয়ন্তুম্ ॥ ৫০ ॥ 
স্মরস্তথাভৃতমযুগানেত্রং, পশ্বনদুরাৎ মনসাপাধৃষ্যম্। 
নালক্ষয়ৎ*সাধবসসন্নহস্তঃ, অন্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাঁখ ॥ ৫১॥ 

নির্ববাণতুয়িষ্ঠমথাস্থয বীর্য সঙ্ুক্ষয়ন্তীব বপুগুঁণেন। 
অন্ুপ্রয়াতা বনদেবতাত্যামদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা ॥ ৫২ ॥ 

অশোকনির্ভৎ সিতপন্মরাগমাকৃষ্টহেমছ্যুতিকর্ণিকারমূ। 
মুক্তাকলা পীকৃতসিদ্ধুবা রং, বস্তপুষ্পাভরণং বৃহত্তী ॥ ৫৩॥ 
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নিরোধ পূর্বক উপবিষ্ট ছিলেন ; সুতরাং বর্ষণাড়ম্বরবিরহিত মেঘ, তরঙ্ষবিরহিত 
সরোবর ও নির্বাতস্থলস্থ নিষ্পন্দ প্রদীপবৎ শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৪৮॥ যে 
'জ্যোতিঃপ্রবাহ তাহার বর্ধরন্ব,গর্ভ হইতে সমুখিত হইয়া ভালতাটস্থ নেত্রবিবর দ্বার 
 বহির্গিত হইতেছিল, তাহা তাহার ললাটস্থ, মৃণালতন্ত অপেক্ষাও স্বুকোমল চন্- 
কলার জ্যোতিকে মলিন করিয়া দিয়াছিল॥ ৪৯॥ তিনি মনকে নবদধারের দিকে 
গমনাগমনরহিত, সমাধি দ্বারা বশীভূত ও হদয়নামক স্থানে স্থাপিত করিয়া, ক্েত্রপ্ 
ব্যক্তিরা যাঁহীকে. অবিনাণী বলে, সেই পরমাত্বীকে স্বীয় আত্মার মধ্যে দর্শন 
করিতেছিলেন ॥ ৫* ॥ কামদেব মনের অগোচর তদবন্থ ভ্রিলোচনকে অনতিদুর 
'হইতে দেখিয়া ভয়ে শিথিলহস্ত হইলেন; তাহার হস্ত হইতে শর ও শরাধন 
স্বলিত হইয়া পড়িল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন নাঁ॥ ৫১ | 

অনন্তর গিরিরাজনন্দিনী দেহসৌন্দ্্যে কাদেবের নির্বাপপ্রীয় বী্ধ্য গুন" 
রুদ্দীপিত,করিয়াই'ঘেন (সখীভূত) বনদেবীদ্ধয় সহ তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৫২।' 
তখকালে তিনি বস্ত্কালীন পুশের আতরণ ধারণ করিয়াছিলেন। 
অশোকপু্ বারা পন্মরাগমণি তির্ধত কর্িকারৃপুষপ দ্বারা সবর্ণাতরণকান্তি আৰ 
এবং সিনধুবারপুসপ ্ বারা মুক্তামাল। অনু হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি পদ্নরাগমণির 
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আবর্জিজিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং, বাসো৷ বসাঁন। তরুণার্করাগম্ 1. 
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনআ, সঞ্চারিণী পল্লপবিনী লতেব ॥ ৫৪ ॥ 

অস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা, পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাক্ষীম্। 

্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মারেণ, মৌব্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্ম্ম,কস্ত ॥ ৫৫। 
স্থগন্ধিনিশ্বাসবিবৃদ্ধতৃষ্ণং, বিশ্বাধরাসন্নচরং দ্বিয়েফম্। 

প্রতিক্ষণং সন্ত্রমলোলদৃষ্টিলীলারবিন্দেন নিবারয়্তী ॥ ৫৬ ॥. 
তাং বীক্ষ্য সর্ববাবয়বানবগ্ভাং, রতেরপি হীপদমাদধানাম্ 

জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ, স্বকার্কসিদ্ধিং পুনরাশশংস ॥ ৫৭ ॥ 
ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শান্তোঃ, সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্। 

যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং, দৃষ্ট ৭ পরং জ্যোতিরূপাররাম ॥ ৫৮ 

নে অশোকপুপ, স্বর্ণাভরণস্থানে কর্ণিকার-কুন্ুম এবং মুক্তামালার স্থানে 
দদ্ধবারপুষ্পের মালা! ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ স্তনভারে কিঞ্চিৎ অবনতা! 

রুণ অরুণবর্ণ ( লোহিতবর্ণ) বসনধারিণী পার্ধতীকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, 
ধ্যাপ্তপরিমাণ পুষ্পতারে অবনতা একটি পল্পবিনী লতা (ইতস্ততঃ) সঞ্চরণ 
টরিতেছে ॥ ৫৪ ॥ তাহার নিতন্ঘদেশ হইতে পুনঃ পুনঃ বকুলদামকাঞ্ধী ( বকুল- 
লের চন্দ্রহার ) স্বলিত হইয়া পড়িতেছিল,' তিনি বার বার তাহা ধরিয়া রাখিতে- 
ইলেন ; তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন, স্থানবিৎ কামদেব নিজ কার্ম্,কের দ্বিতীয় 
[কটি মৌব্বা (জ্যা বা ছিলা) এঁস্থানে গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥ 
হার সুগন্ধি নিশ্বীসে তৃষ্থার্ভ ( পুষ্পসৌরভ মনে করিয়! ব্যাকুল ) হইয়া যে 

মরটি বিশ্বাধর-সমীপে বিচরণ করিতেছিল, তিনি চপল-চকিতদৃষ্টিতে লীলাকমল 
গালন করিয়া প্রতিক্ষণ তাহাকে , নিবারণ কনিতেছিলেন ॥ ৫৬ ॥ যিনি 

সৌনর্য্যে) রতিকেও লজ্জা প্রদান করেন; সেই সর্বাঙ্গনুন্দরী পার্কতীকে দেখিয়া 
[পধন্না কামদেব জিতেন্দ্রিয় শূলপাঁণির নিকট পুনরায় স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির আশা 
রিলেন। (পার্বতী শিবের চিত্তজয় করিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবেন বলিয়া 

ঠাহার আশী হইল )॥ ৫৭॥ উমা যখন ভাবী পত্তি মহেশ্বরের দ্বারদেশে উপস্থিত 
ইলেন, তখন মহাদেব অন্তরে পরমাত্মন্ামকু পরমজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যান 

ইচুত বিরত হইলেন ॥*৮॥ তখন শঙ্জুশনৈঃ শনৈঃ পূর্ববনিরুত্ধ বায়ূত্যাগ 
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ততো ভূজঙ্লাধিপতেঃ ফণাশ্ৈরধঃ কথঞ্চিদ্ব ততৃমিভাগঃ। 
শনৈঃ কৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ, পর্যা্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ ॥ ৫৯। 
তন্বৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী, গুশ্রাষয়া শৈলম্তুতামুপেতামূ। 
প্রবেশয়ামাস চ ভর্ত,রেনাং, জক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্ ॥ ৬০ ॥ 

তন্তাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ববং, স্বহস্তলনঃ শিশিরাত্যয়সথয। 
ব্যকীর্্যত স্ান্বকপাদমূলে, পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্পবভঙ্গভিন্নঃ ॥ ৬১॥ 
উমাঁপি নীলালকমধ্যশোভি, বিশরংসয়ন্তী নবকণিকারমূ। 

চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন, মুগ্ধ] প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২ ॥ 
অনন্যভাজং পতিমাগ্র,হীতি, সা তথ্যমেবাতিহিতা ভবেন | 
ন হীশরব্যাহতয়ঃ কদাচিৎ, পু্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ ॥ ৬৩॥ 

কামস্ত্ব বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য, পতঙ্গবদ্বহিমুখং বিবিক্ষুঃ | 
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষাঃ, শরাসনজ্যাং মুহুরাম্মর্শ ॥ ৬৪ | 

: করিতে লাগিলেন এবং দৃবদ্ধ বীরাসন শিখিল করিলেন; তিনি যে ভৃভাগে 
উপবিষ্ট ছিলেন, ( বাঘুত্যাগ করায় দেহের গুকুতার হেতু ) সর্পরাজ (অনন্তদেব) 
অতি কষ্টে তদধোতাগ ফণীগ্র দ্বারা ধারণ করিরাছিলেন ॥ ৫৯ ॥ 

অনগুর নন্দী (আপি) প্রণতি পুরঃসর নিবেদন করিলেন, শৈলনন্দিনী 

শুশ্রষা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রতুর ত্রতঙ্গীর ইঙ্গিতে প্রবেশান্ুমতি 
পাইয়া গিরিনন্দিনীকে (আশ্রমমধ্যে ) প্রবে করাইলেন ॥ ৬০॥ তাহার সখী- 

বয় ( মহাদেবকে ) প্রণিপাত পূর্বক স্বহস্তসঞ্চিত পল্পবধগুসংযুক্ত বাসস্তিক পপ 

রাশি ব্রিলোচনের পাদমূলে নিক্ষেপ করিল ॥ ৬১॥ উমাও মন্তক নত করি 

বৃষধ্বজকে প্রণাম করিলেন; তৎকালে তাহার নীল-বর্ণ অলকমধ্যে শোতমান 
নবকিকারপুষ্প ও কর্ণস্কিত পল্লব স্বলিত হইয়া খড়িল॥ ৬২॥ “অননযাসভ 
(অন্য কামিনীতে আপক্ত নয়) পতি লাত কর,” এই বলিয়া! মহাদেব পার্তীকে 
আঁশীর্বাদ কৰলেন। এই আশীর্বাদ (পরিণামে) সফল হইয়াছি্। মহা' 
ুক্কষের বাক্য জঠাতে কদাচ বিপরীত ফল প্রদান করে না॥ ৬৩ | | 
* ( ইত্যবসরে ) কন্দ্পও শরসন্ধানের উপযুক্ত অবসর দেখিয়া পতন্নবৎ বহিমূধে 

প্রবেশের বাসনায় উদার সাক্ষাতে শিবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হূর্ম হঃ শরাসনের 
জা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪). 



কুমারসম্ভবমূ। ্ ৩৩ 

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী, তপস্থিনে তাআজরুচা করেণ। 
বিশোধিতাং ভামুমতো মযুখৈর্মন্দিকিনীপুক্ষরবীজমালাম্ ॥ ৬৫। 
প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ, ভ্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ। 
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্থা, ধনুষ্যমৌঘং সমধত্ত বাণম্ ॥ ৬৬ ॥ 

হস্ত কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যৈশ্চন্দোদয়ারস্ত ইরাম্থুরাশিঃ। 
উমামুখে বিশ্বফলাধরোষ্ঠে, ব্যাপারয়ামাস বিদলোচনানি ॥ ৬৭ ॥ 
বিরৃ্তী শৈলস্থতাপি ভাবমঈ্গৈঃ স্ফ.রদ্বালকদস্বকল্লৈঃ। 
বাচীকৃত৷ চারুতরেণ তস্থৌ, মুখেন পর্য্যস্তবিলোচনেন ॥.৬৮ ॥ 
মথেন্দিয়ক্ষোভমধুগ্মনেত্রঃ, পুনর্বশিত্বাদৃবলবন্লিগৃহা । 

হেতুং স্বচেতোবিকৃতেরিদৃক্ষুদিশামুপান্তেষু সনর্জ দৃষ্টিম্॥ ৬৯ ॥ 

সদক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্রিং, নতাংসমাকুষ্চিতসব্যপাদম্। 
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং, প্রহর্ত,মত্যুভতমাত্মযোনিম্ ॥ ৭০ ॥ 

তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোজ ভঙগছুপ্পরক্ষ্যমুখস্ত তম্ত। 

স্করনন,দর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদন্ কৃশানুঃ কিল নিম্পপাত ॥ ৭১ ॥ 

অতঃপর গৌরী তাত্রবর্ণ করে ্্যকিরণে বিশুষ্ক মন্দাকিনীজাত পদ্মবীন্ত দ্বারা 
বচিত মালা লইয়া তপোনিরত মহেশ্বরকে প্রদান করিলেন ॥ ৬৫ ॥ 

প্রার্থীর প্রতি বাৎসল্যবশে ব্রিলোচন যেমন সেই মালাগ্রহণে উদ্যত হইলেন, 
অমনই পুষ্পধন্থা মদন শরাঁসনে সন্দোহন-নামক অব্যর্থ বাণ সন্ধান করিলেন ॥৬৬| 

ক্সের উদ সমুদ্র যেমন চঞ্চল হয়, মহেশ্বরও তেমনই চঞ্চল হইয়া উমার বিশ্ব- 
ফলবৎ অধরোষ্ঠবিরীজিত মুখের দিকে নেত্রপাত করিলেন ॥ ৬৭ ॥ শৈলনন্দিনীও 
নববিকসিত ক্দন্বপুষ্পের ন্যায় পুলকিতাঙ্গী হইয়া প্রেমতাব প্রকাশ পূর্বক 
সলজ্জিতনয়নশোতিত চারুতর বদন কিঞ্চিৎ বক্র করিয়। অবস্থান করিলেন ॥ ৬৮ ॥ 

তদনন্তর ত্রিলোচন জিতেতরিয়ন্বপ্রতাবে ইন্দ্িয়বিকার সবলে নিগৃহীত করিয়া 
স্বীয় মনোবিকারের হেতু জানিবার জন্য চতু্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে 
নাগিলেন ॥ ৬৯ ॥ তিনি দেখিলেন,আত্মযোনি কন্দর্প দক্ষিণ অপাক্ষে মুদি স্থাপিত, 
াম্ধ আনত, বামচরণ আকুধিতি এবং মনোহর শরাসন মগডলীকৃত করিয়া 

(তহাকে ) প্রহর করিতে উদ্যত, হইয়াছেন ॥ ৭০ ॥ তঁপোতঙ্গহেতু ক্রুদ্ধ শিবের 

বনু অকুটিবশে ছুর্ীরীক্ষ্য হইল" এবং তহার তৃতীয় নেত্র হইতে অকল্মাৎ। 



৩৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি, যাবদৃগিরঃ খে মরুতাং চরন্তি। 
তাবৎ স বহির্ভবনেত্রজন্মা, ভন্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৭২॥ 

তীব্রাভিষঙ্জপ্রভবেণ বৃত্তিং, মোহেন সংস্তত্তয়তেন্দিয়াণাম্। 

অজ্ঞাতভর্তৃব্যসনা মুহূর্ত, কৃতৌপকারেব রতিবভুব ॥ ৭৩। 

তমাণড বিদ্বং তপসম্তপন্থী, বনস্পতিং বজ ইবাবভজ্য। 

্ত্রীস্িকর্ষং পরিহাতুমিচ্ছনন্তদধে ভূতপতিঃ সভৃতঃ ॥ ৭৪। 
টৈলাত্বজাপি পিতুরুচ্ছিরসোহভিলাষদব্যর্থ, সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ। 
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতিলজ্জা,শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথপ্চিৎ।৭( 
সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরন্ততীতা দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিরাদায় দৌর্ভ্যাম 
স্বরগজ ইব বিভ্রুৎ পন্সিনীং দন্তলগ্রাংপ্রতিপথগতিরাসীদ্বেগদীর্ঘাকৃতাঙ্গঃ14 

ইতিশ্রীকুমারসন্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসক্কৃতৌ মদনদহনো! নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ 

প্রদীপ্ত উদ্ধশিখাবিশিষ্ট বহ্ছি নিক্ান্ত হইল॥ ৭১॥ “প্রতো ! ক্রোধ সংবরণ 
করুন, ক্রোধ সংধরণ করুন” নতোমার্গে দেবগণের এই বাক্য যখনই সমুখিত 
হইল,তখনই শিবনেত্রগত অগ্নি মদনদেবকে ভন্মীভূত করিয়া ফেলিল ॥৭২॥ 

দারুণ বিপৎগাতজাত মূচ্ছ! (আসিয়!) রতিদেবীর ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া! রো 
করিয়। মুহূর্তের জন্য তাহাকে পতিবিরহবেদনা জানিতে দিল না; রতি তাহাতে 
উপকারই বোধ করিয়াছিলেন ॥ ৭৩॥ বজ্জ যেরূপ বৃক্ষকে তগ্ন করে, তপোনি 
ভূতপতি সেইরূপ তপস্তার বিদ্বুভৃত মদনকে ভম্মসাৎ করিয়া! নারীসন্লিধাঁন পরি. 
ত্যাগবাসনায় প্রমথবৃন্দের সহিত তিরোহিত হইলেন ॥ ৭৪ ॥ শৈলনন্দিনী€ 
উচ্চশিরাঃ পিতার মনোরথ ও স্বীয় মনোহর দেহসৌনদরয্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া 
( বিশেষতঃ ) সখীদ্বয়ের সমক্ষে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে অধিকতর লঙ্ঘিত 

হইয়া শৃন্তহ্নদয়ে অতি কষ্টে ভবনাভিমুখে গ্রস্থিত হইলেন ॥ ৭৫ ॥ (এ দ্রিকে) সেই 
মুহূর্তে হিমাচল (তথায় আগমন পূর্বক) শিবিকোপতয়ে মুদিতাক্ষী কৃপাগাত্রী 
তনয়াকে বাহুযুগল দ্বারা ধারণ পূর্বক, সুরগজ যেমন পাস্মিনীকে দত্ত দারা ধরিয়া 
লইয়া যায়, তদ্রপ ত্বরিতপাদক্ষেপে সবেগে দেহ-বিস্তার-সহকারে গন্তব্যমার্ 
প্রস্থান করিলেন ॥৭৬ | « 



চতুর্থঃ সর্গঃ| 

অথ মোহপরায়ণা গতী, বিবশা কামবধূবিবোধিতা। 
বিধিনা প্রতিপাদয়িস্ততা, নববৈধব্যমসহাবেদনম্ ॥ ১। 
অবধানপরে চকার সা, প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে । 
ন বিবেদ তয়োরতৃপ্তয়োঃ, ্রিয়মত্যন্তবিলুপ্তদর্শনম্ ॥ ২॥ 

অয়ি জীবিতনাথ : জীবসীত্যভিধায়োখিতয়া তয়া পুরঃ | 

দদূশে পুরুষাকৃতি ক্ষিতৌ, হরকোপানলভম্ম কেবলম্ ॥ ৩ 
অথ সা পুনরেব বিহ্বলা, বস্থুধালিজনধূসরস্তনী | 

বিললাঁপ বিকীর্ণমুদ্ধজা, সমছুঃখামিব কুর্ববতী স্থলীম্ ॥ ৪ ॥ 

উপমানমভূদ্বিলীপসিনাং, করণং যত তব কান্তিমন্তয়া । 

তদদিদং গতমীৃশীং দশাং, ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ খলু স্িয়ঃ ॥ ৫॥ 
রু নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং, বিনিকীর্ধ্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ। 
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো, জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ ॥ ৬। 

তদনন্তর বিধাতা মোহপ্রাপ্ত1। বিবশ। পতিপরাপ্নণ৷ কামবধূ রতিকে ছুঃসহ ন. 
বৈধবাবেদনা ভোগ করা ইবার জন্য সুচেতম করিয়া দিলেন ॥ ১॥ মূদ্ছা দুর হই 
রতিদেশ্বী নেত্রদ্বয় উন্মীলন পৃর্বক স্বোমিদর্শনার্থ ) নয়ন্ব়কে অবহিত করিলেন 
(তিনি চতুদ্দিকে দৃষ্টিপঞ্চালন করিলেন )। ধাহাকে দেখিয়া নযনদবয় তৃপ্ত হই 
না, সেই প্রির়তমের দর্শনলাত যে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয্বাছে, তাহা তি 
বুঝিতে পারিলেন না ॥ ২॥ “অগ্নি জীবিতনাথ! তুমি কি জীবিত আছ ?” এ 

বলিরা রতি গাত্রোথান পূর্বক দেখিলেন, ভূতলে কেবলমাত্র পুরুষারুতি হর 
কোপানলভম্ম নিপতিত রহিয়াছে ॥ ৩॥ অতঃপর শোকবিহ্বলা আনুলায়িত 

ুন্তল। রতি ভূলুষ্ঠন পূর্ববক ধূলিধৃপরস্তনী হইয়া যেন বনস্থলীকে প্মদুঃখে ছুঃখিং 
 করিয়াই বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥ (হা জীবিতনাথ ! ) তোমার দে 

াস্তিমত্তা হেতু বিলাপীজনের উপমান্থল ছিল, (সেই দেহের ঈদৃণী দশা উপস্থি 
দেখিয়াও আমির্নবিদীর্ণ হইতেছি না! অহো! স্বীজাতি কি কঠিন ॥ ৫॥ জলে 

স্থীস যেমন সেতুবন্ধন *তগ্ন করিয়া (জলগতপ্াণ ) নলিনীকে পরিত্যাগ পুর্ব 



৩৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

কৃতবানপি বিপ্রিয়ং ন মে, গ্রতিকুলং ন চ তে ময়া কৃতম্। 
কিমকারণমেৰ দর্শনং, বিলপান্ত্যে রতয়ে ন দীয়তে ॥ ৭ ॥ 
স্মরসি স্মর ! মেখলাগুণৈরুত গোত্রম্বলিতেষু বন্ধনম্' 
চ্যতকেশরদূষিতেক্ষণান্যবতংসোত্পলতাড়নানি বা ॥ ৮ ॥ 

হৃদয়ে বসসীতি মতপ্রিয়ং, যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম্ 
উপচাঁরপদং ন চেদিদং, ত্বমনঙ্গ; কথমক্ষতা রতি ॥ ৯ ॥ 

পরলোকনবপ্রবাসিনঃ, প্রতিপৎস্তে পদবীমহং তব। 

বিধিনা জম এষ বঞ্চিতন্বদধীনং খলু দেহিনাং স্ুখম্ ॥ ১০ ॥ 

রজনীতিমিরাবগুঠিতে, পুরমার্গে ঘনশব্দবিব্রবা। 
বসতিং প্রিয়! কামিনাং প্রিয়াস্ত্দূতে প্রাপযিতুং ক ঈশবরঃ ॥ ১১॥ 

পলায়ন করে, তদ্রপ তুমি মৃহ্র্তমধ্যে প্রণয়বন্ধন ছেদন পূর্বক ত্বদগতপ্রাণ 
'আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিলে ?॥ ৬॥ তুমি কখনও আমার 
অপ্রিয়াচরণ কর নাই, আমিও কদাচ তোমার প্রতিকূলাচরণ করি নাই ; তবে 
কেন অকারণে এই রোরুণ্যমানা রতিকে দর্শন প্রদান করিতেছ'না? ৭॥ হে 

'শ্মর! (একদা আমাকে সম্বোধন করিতে গিয়। ভ্রমবশে মিশ্রকেণীর নাম 
উচ্চারণ করিয়াছিল? ) নামোচ্চারণের ব্যতিক্রম হওয়াতে আমি তোমাকে 
কাঞ্চীদাম দ্বারা বদ্ধন করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহ। ম্মরণ করিয়া! প্রস্থান করিবে! 
অথবা সেই সময়ে কর্ণালঙ্কারভূত কমল ছারা তোমাকে প্রহার করাতে পর. 
কেশর স্বলিত হইয়া তোমার নয়নের ক্রেশ উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা ম্মরণ 
করিয়া কি প্রস্থান করিলে? ৮॥ “তুমি আমার হৃদরমধ্যে অবস্থিত আছ)” আমার 
শ্রীতিকর এই যে কথা তুমি বলিতে, বুঝিলাম, তাহা ছলনামাত্র। যদি এই কথ 
অপরের তুষ্টিসাধনার্থ ছলনামাত্র না হইবে, তবে তুমি অনঙ্গ (মৃত ) হইলে, কিন্ত 
আমি অক্ষত (ভ্লীবিত ) রহিলাম কেন?৯॥ 'তুষি ক্ষণমাত্র পরলোকে প্রস্থান 
করিয়াছ3 আমি তোমার পদবীর অস্কুসপরণ করিব। হার! দেহিগণ বিধি কর্তৃক 
বঞ্চিত হইল! কারণ, দেহুদিগের (সমস্ত) সুখই একমাত্র তোমার অধীন ।.১০। 
হে প্রিয়! নৈশতিমিরাৃত বাজমার্গে,জলদগর্জন-শ্রবণে ভীতা। *(অভিসারিকা) 
নারীগণকে তুমি ব্যতিরেকে আর কে ঈপ্সিতজনের গৃহে ইয়া যাইবে 1.১ 



কুমারসম্ততবৃ। ৩৭ 

নয়নান্যরুণাঁনি ঘূর্ণয়ন্, বচনানি শ্খলয়ন্ পদে পদে। 
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ, প্রমদানামধুনা বিড়ন্বনী ॥ ১২ ॥ 

অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ, প্রিয়বন্ধোস্তৰ নিক্ষলোদয়ঃ | 
বহুলেহপি গতে নিশাকরস্তন্ুতাং দুঃখমনঙ্গ ! মোক্ষ্যতি ॥ ১৩ ॥ 

হরিতারুণচারুবন্ধনঃ, কলপুংস্কোকিলশব্দসুচিত্তঃ | 
বদ সম্প্রতি!কস্ত বাঁণতাং, নবচুতপ্রসবো গমিঘ্যতি ॥ ১৪ ॥ 
অলিপও.ক্তিরনেকশক্তয়া, গুণকৃত্যে ধনুষো নিয়োজিতা। 

বিরুতৈঃ করুণস্বনৈরিয়ং, গুরুশৌকামনুরোদিতীৰ মাম্ত। ১৫ ॥ 
প্রতিপদ্ভ মনোহরং বপুঃ, পুনরপ্যাদিশ তাবছুখিতঃ | 

রতিদূতিপদেষু কোকিলাং, মধুরালাপনিসর্গপণ্ডিতাম্॥ ১৬ ॥ 

শিরস! প্রণিপত্য যাচিতান্যুপগুট়ীনি সবেপথ,নি চ। 
স্থরতানি চ তানি তে রহঃ স্মর ! সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে ॥ ১৭। 

সপ পপ এশা শা শশী নিশা শা শিট শী টিশাাাশি পাশাপাশি 
শশা শি ীপিশীপিপপীশিসী তি 

১৯০ 

বে বারুণী-মগ্য রমণীদিগের লোহিতবর্ণ চক্ষু বিবুর্ণিত করে এবং পদে পদে বাকৃ- 
প্ররোগের বিপর্যয় ঘটায়, তোমার অভাবে তাহা অধুনা তাহাদিগের পক্ষে 

বিড়ম্বনামাত্র হইবে ॥ ১২॥ হে অনঙ্গ! প্রিরসখা তোমার দেহ ( এখন ) 

কেবলমাত্র কথাবশিষ্ট'হইল, ইহা জানি 'শশধর (আর উদ্দিত হওয়া বিফল- 
বোধে) কৃষ্ণপক্ষাবসানেও অতি কষ্টে দেহের ক্ষীণতা বিসর্ান করিবেন ॥ ১৩॥ 

(হে জীবিতনাথ ! ) যাহার বৃত্ত হরিত ও অরুণবর্ণের সংমিশ্রণে মনোহরদৃশ্ত এবং 
শরতিন্থকর পুংস্কোকিল-কুজন যাহার উৎপত্তি স্থচনা করে, বল দেখি, সেই নব- 
হকারপুষপ অধুনা! কাহার শরণ গ্রহণ করিবে? ১৪॥ তুমি অনেকবার যাহা- 

দিগকে শরাসনের মৌব্কীরূপে ব্যবহার করিয়াছ, সেই এই অলিরাঁজি আমাকে 
নিরতিশয় শোকবিহ্বলা দর্শনে যেন করুণস্বরে আমার ন্যায় (ছুঃখতাগী হইয়াই ) 
রোদন করিতেছে ॥ ১৫ ॥ (নাচ!) তুমি পুনরায় মনোহর বগু লাত করিয়া 

গাত্রোথান করত স্বতাবতঃ মধুর-ভাষিণী কোকিলাকে 'রতি-দৌত্যকার্ষ্যে আদেশ 
প্রদান কর॥ ৯৬॥ হেম্মর! তুমি অবনতমস্তকে প্রণিপাত করিয়া (রতি ) 
ার্ধনা করিলে (প্তৎকালে ) আমীর দেহ কম্পিত হইত" (তৎকালীন) আলিঙ্গন 
ও বিরলে সুরতব্যাপার"্মরণ করিয়া! আমার শাস্তি লাভ হইতেছে ন] ॥ ১৭। 



৬৮ কালিদীসের গ্রস্থাবলী। 

রচিতং রতিপত্ডিত! তয়, ্বয়মক্েযু মমেদমার্তবম্। 

ধরিয়তে কুন্তুমপ্রসাধনং, তব তচ্চারু বপুণ্ন দৃশ্যতে ॥ ১৮॥ 
বিবুধৈরসি ষস্য দারুণৈরসমাপ্ডে পরিকর্মাণিংস্মৃতঃ। 
তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং, চরণং নির্মিতরাগমেহি মে ॥ ১৯। 

অহমেত্য পতঙ্গবর্তু'না, পুনরক্কা শ্রয়ণীঃতবাঁমি তে। 

চতুরৈঃ স্থরকামিনীজনৈ?, প্রিয়! যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি ॥ ২০ ॥ 
মদননে বিনাকৃতা রতি$, ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে। 

বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং, রমণ ! ত্বামনুযামি যগ্ঠপি ॥ ২১॥ 

ক্রিয়তাং কথমন্ত্যমগুনং, পরলোকান্তরিতস্ত তে ময় । 

সমমেব গতোইস্যতকিতাং, গতিমঙ্গেন চ'জীবিতেন চ ॥ ২২॥ 
খজুতাং নয়তঃ স্মরামি তে, শরমুৎসঙ্গনিষ্ধন্বনঃ | 

মধুনা সহ সম্মিতাং কথাং, নয়নোপান্তবিলোকিতঞ্চ যৎ ॥.২৩॥ 

পপ 

হে রৃতিপণ্ডিত! তুমি যে বাসম্তীপুষ্পাতরণ রচনা করিয়াছিলে, তাহা এখনও 

আমার অঙ্গে বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু তোমার সেই মনোহর বপু দৃষ্টিগো্ 

হইতেছে না ।১৬। আমার ষে বামপদের পরদাধনক্রিয়া শেষ হইতে না৷ হইতেই তুর 

অমরবৃন্দ তোমাকে ম্মরণ করিয়াছিল, অধুনা! আসিয়া সেই চরণ রাগরগরিত 

কর॥ ১৯॥হে প্রিয়! তুমি চতুরা সুরকামিনীগণ কর্তৃক ত্রিদিবধামে প্রনুন্ধ হইবার 

অগ্রেই আমি পতঙ্বৃত্তি অনুপরণ পূর্বক ( বহ্ছিপ্রবেশ করিয়া) পুনরাঘ তোমার 

অন্কশায়িনী হইব ॥২০॥ হেরমণ! যদিও আমি তোমার অনুগামিনী হই) 

তথাপি “মদনবিরহিত হইয়া রতি ক্ষণমাত্রও জীবিত ছিল” আমার এই অপবাদ 

(চিরদিনই ) বিগ্্মান থাকিবে ॥ ২১॥ তুমি পরলোকে প্রস্থান করিলে, কিন্ত 

তোমার চরমকাঁলীন বেশতুষার ব্যবস্থা করিবার অবসরও আমি পাইলাম না) 

তোমার দেহ ও জীবন যুগপৎ অতর্কিত গতি (লর়) প্রাপ্ত হইল॥ ২২॥ ুমি' 

ফ্রোড়গ্রদেশে শরাসন বুখিয়া! শরের খঙুতা সম্পাদন পূর্বক হাঁসিভে হাসিতে 

বসন্তের সহিত যে কথোপকথন করিতে এব: ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে কটা 

পাত করিতে, তৎদ্মত্তই আমার স্থৃতিগথে সমুদিত হইতেছে ২$। 
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ক নু তে হৃদয়লমঃ সখা, কুস্থমাযোজিতকাম্ধুকো মধুঃ। 

ন খল.গ্ররুষা পিনাকিনা, গমিতঃ সোহপি স্বহ্ব্গতাং গতিম্॥ ২৪ ॥ 
অথ তৈঃ পরিদেবিতাক্ষরৈঃ, হৃদয়ে দিগ্ধশরৈরিবাহতঃ। 
রতিমভ্যুপত্রমাতুরাং, মধুরাত্মানমদর্শয়ৎ পুরঃ ॥ ২৫ ॥ * 
তমবেক্ষ্য ররোদ সা ভূশং, স্তনসন্বাধমুরে। জঘান চ। 
স্বজনস্য হি হুঃখমগ্রতো, বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে ॥ ২৬॥ 

ইতি চৈনমুবাচ দুঃখিত, স্ুহৃদঃ পশ্য বসন্ত ! কিং স্থিতম্। 
তদিদং কণশো! বিকীর্য্যতে, পবনৈর্ভম্ম কপোতকর্বব,রম্ঠ॥ ২৭ ॥ 
অযি সম্প্রতি দেহি দর্শনং, স্মর ! পর্যমৃতস্থক এষ মাধবঃ। 

দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং, ন খলু প্রেম চলং স্থৃহৃজ্জনে ॥ ২৮॥ 
অমুনা ননু পার্ববর্তিনা, জগদাজ্ঞাং সন্থুরাস্থরং তব। 

বিসতন্তগুণস্য কারিতং, ধনুষঃ পেলবপুষ্পপত্রিণঃ ॥ ২৯ ॥ 

(হে নাথ!) পুষ্পশরাসননিন্নীতা তোমার সন্ধদয় সখা বসন্ত কোথায় ' 

টাক্রোধী শিব কর্তৃক'তিনিও কি বন্ধুর স্তায় গতি প্রাপ্ত হইলেন? ২৪॥ 
তদনন্তর এইরূপ বিলাপবচন শ্রবণ পুর্বক বিষদিদ্ধ শর দ্বার! হৃদয়ে আহত 

টাই যেন বসন্ত শোকবিহ্বলা রতিকে আশ্বাসপ্রদানার্থ তাহার পুরোভাগে 

[বিভূত হইলেন ॥ ২৫ ॥ তাহাকে দর্শনমাত্র রতিদেবী অধিকতর রোদন 
বিতে আরন্ত করিলেন এবং বক্ষঃস্থলে এরূপ প্রহার করিতে লাগিলেন ষে, 

হার কুচযুগল ব্যথিত হইল । (বস্ততঃ) আত্মায়জনের সমক্ষে শোকাবেগ যেন 
ররদ্ধার উদ্ঘাটিত করিয়া উদ্বেল হইয়া উঠে ॥ ২৬ ॥ তখন ছুঃখকাতরা রতি 
ন্তকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, “বসন্ত ! দেখ, তোমার সুহৃদের কি অবস্থা 

টয্নাছে। এ দেখ, সমীরণ (প্রবাহিত হইয়া) তোমার সার কপোতসদৃশ 

সরবর্ণ তম্মরাশি কণা কণ! করিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে ॥ ২৭॥ অযরি 
র! অধুনা দর্শন প্রদান কর, বসস্ত তোমার দর্শনার্থ উৎসুক ! পুরুষের প্রেম 
রী উপর চঞ্চল হইতে পারে, কিন্তু সুহ্ঞ্জনে তাহা অচঞ্চলই থাকে; ইহা 
শট ॥২৮॥ এই মাধবই (বসন্তই) তোমার, পার্শ্ববর্তী ( সহায়) থাকিয়া 
হবার জগৎকে তোমার মৃণালুতন্তময়-গুণশৌভিত কোমল পুষ্পশরান্বিত ধনুর 

শানুবর্তী ধরিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥ ( হেবসন্ত! )তোমার সখা ,সমীরণ- 
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গত এব ন তে নিবর্ততে, স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ। 

অহমস্ত দশেব পশ্ব মামবিষহাব্যদনেন ধূমিতাম্ ॥ ৩০ | 

বিধিন| কৃতমর্দবৈশসং, ননু মাং কামবধে বিমুঞ্চতা। 
অনপায়িন্ি সংশ্রয়দ্রমে, গজভগ্নে পতনায় বল্লরী ॥ ৩১ ॥ 

তদ্দিদং ক্রিয়তামনন্তরং, ভবতা বন্ধুজনপ্রয়োজনম্। 

বিধুরাং ভুলনাতিসর্জনান্ননু মাং প্রাপয় পত্যুরন্তিকম্ ॥ ৩২ ॥ 

শশিনা সহ যাঁতি কৌমুদী, সহ মেথেন তড়িৎ প্রলীয়তে। 

প্রমদাঃ পতিবর্গ! ইতি, প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি ॥ ৩৩॥ 
অমুনৈব কষায়িতস্তনী, স্ৃতগেন প্রিযগাত্রতম্মনা। 

নবপল্পবসংস্তরে যথা, রচয়িষ্যামি তনুং বিভাবসৌ ॥ ৩৪ ॥ 

ুম্মাস্তরণে সহায়তাং, বহুশঃ সৌম্য ! গতশ্মাবয়োঃ। 
কুরু সম্প্রতি তাদবদাশু মে, প্রণিপাতাঞ্ভলিযা চিতশ্চিতাম্ ॥ ৩৫ ॥ 

তাঁড়িত দীপবৎ নির্বাপিত হইয়াছেন; আর প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না; আমি সেই 

প্রদীপের দশারূপণে বিদ্যমান রহিয়াছি। এই দেখ, (কামবিয়োগজাত) 

অসহনীয় শোকে আমি প্রধৃমিত হইতেছি ॥ ৩০ ॥ (ছ্ছে মাধব!) আমাকে 

পরিত্যাগ পূর্বক কন্র্পদেবকে বিনাশ “করাতে বিধাতৃক্কৃত ঘাতৃকব্যাপার নিশ্চই 

অর্ধ-নিষ্পন্ন হইয়াছে । লতিকা কোন প্রকার বিপদাঁশঙ্ক। নাই বলিয়া যে বৃষ্ধ 

আশ্রিত! হয়, সেই বৃক্ষ গঙ্তগ্র হইলে লতিকার পতন অবশ্যন্তাবী॥ ৩১ 

অতএব হে মাধব! অতঃপর তুমি সুহ্ৃজ্জনের কর্তব্য সম্পাদন কর; শোকবিধুর 

আমাকে চিতানলে বিপর্্জন পূর্বক পতিপমীপে পাঠাইয়! দেও ॥ ৩২॥ শশধর 

অন্তগত হইলে কৌমুদী তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তিরোধান প্রাপ্ত হয়, মেঘের সঙ্গেই 

বিদ্ন্পতা বিলীন হইয়া থাকে। দেখ, নারীজনের যে পতিপথান্থুসারিণী হওয়াই 

কর্তব্য, বিচেতন পদীর্থেরাও তাহ অবগত আঁছে ॥ ৩৩॥ আমি এই (পুরো 
ভাগস্থ) স্ুশোভম স্বামিদেহভন্ম দ্বারা রঞ্জিতস্তনী হইয়া! .নবপল্পবগঠিত শয্যার 

্তাঁ় হুতাশনশয্যায় দহ শায়িত করিব ॥৩৪॥ হে সৌম্য] তুমি বহুবার 

আমাদের কুম্ুমশয্যাবিরচনে সহায়তা, করিয়াছ, অধুনা প্রণতিপুরঃসর করযোঠে 

প্লর্ঘনা করিতেছি, আশু আমার চিতাসজ্জ। প্রস্তুত কর ॥ ৩৫ ॥ 
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জন জুলনং মদর্পিতিং, ত্বরয়েদরক্ষিণবাতবীজনৈঃ |. 
 বিদ্রিতং খলু তে যথা স্মরঃ, ক্ষণমপুাত্দহতে ন মাং বিনা ॥ ৩৬ ॥ 
ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং, সলিলম্তাপ্তলিরেক এব নৌ।, 
অবিভজ্য পরত্র তং ময়, সহিতঃ পাশ্তাতি তে স বান্ধাবঃ ॥ ৩৭ ॥ 

পরলোকবিধৌ চ মাধব ! শ্মরমুদ্দিশ্য বিলোলপল্লবাঃ। 
নিবপেঃ সহকারমঞ্জরীঃ, প্রিযচুতপ্রসবো হি তে সখা ॥ ৩৮ ॥ 
ইতি দেহবিমুক্তয়ে স্থিতাং, রতিমাকাশভবা৷ সরম্বতী। 

শফরীং হদশোষবিরুবাং, প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ ॥ ৩৯ ॥* 
কুম্নমাযুধপত্তি ! ছুলভিস্তব ভর্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি | 

শুণ যেন স কন্পণা গতঃ, শলভন্বং হরলোচনার্চিষি ॥ ৪০ ॥ 
অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ, স্বস্থৃতায়ামকরোৎ প্রজাপতি | 
অথ তেন নিগৃহ বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভৃৎ॥ ৪১ ॥' 

(হে বসন্ত!) তৎ্পরে মলয়সমীর সঞ্চালন করিয়া আমার দেহার্পিত অগ্গি 
ও প্রলিত করিয়া দ্েও। মীনকেতন আমার অদর্শনে ক্ষণমাত্রও আনন্দলাভ 
[তে পারেন না, ইহ তুমি নিশ্চই অবগত আছ ॥৩৬ ॥ আর এক কথা, এই 
[রে দহনক্রিগ্া সম্পার্দন পূর্বক আমাদিগকে এক অঞ্জলি জল প্রদান করিও । 
লোকে তোমার সখা আমার সহিত, একত্রে দেই জল পান করিবেন ॥ ও৭॥ 
বাব! (আর একটি কার্ধ্য করিও ), পিগ্ডোদকাদি পারত্রিক কার্য্য-সম্পাদন- 
প মদনদেবের উদ্দেশে চপলপল্লবসমন্বিত সহকারমুকুল প্রদান করিও। 
1 শা, তোমার সখা সহকারমুকুল বড় ভালবাসিতেন ॥ ৩৮ ॥ 
(রতিদেবী এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, ) ইত্যবসরে প্রথম জলবর্ষণ যেমন 
বরের বারিশোষ বশতঃ কাতর শফরীঈকে অনুগ্রহ করে, তদ্রপ. এক অশরী- 
ী আকাশবাণী দেহবিসর্্নে স্থিরসঙ্কল্লা রতিকে অন্ুগৃহীত করিল ॥ ৩৯। 
কমাম়ধপত্ধি! তোমার পতি চিরকাল হুর্ণত থাকিবেন না। যে কর্মফলে 
বনেতোথ হুতাশনে তিনি পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শব কর ॥ ৪০ ॥ 
1শ সময়ে প্রজাপতি বিধাতা (কীমবশে ) বিক্বতেন্তরিয় হইয়া! স্বীয় কন্ঠার' 
তি অনা হইাছিলেন। পরে, তিনি ইন্ররিয়বিকাররোধ পূর্বক মদনের 
2 শীপ প্রদান করেন £ সেই কাবাণউ মদন জীয় ভর্ধ্ফাল এই / দতস ১. 
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পরিণেহ্যুতি পার্বব্তীং যদ, তপসা ততপ্রবণীকৃতে। হরঃ। 
উপলবন্থখস্তদা ম্মরং, বপুষ! স্বেন নিযোজয়িষ্যতি ॥ ৪২ ॥ 
ইতি চাহ্ স ধর্ম্যাচিতঃ, স্মরশাপাবধিদাং সরন্বতীম্। 
অশনেরমৃতন্ত চোভয়োবশিনশ্চান্ুধরাম্চ যোনয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ (যুগ্মক 
তদিদং পরিরক্ষ শোভনে ! ভবিতব্যপ্রিয়সঙ্গমং বপুঃ | 
রবিপীতজল! তপাতায়ে, পুনরোধেন হি যুজ্যতে নদী ॥ 8৪1 
ইথং রতেঃ কিমপি ভূতমদৃশ্যরূপং, মন্দীচকার মরণব্যবসায়বৃদ্ধিম। 
তগপ্রন্তায়াচ্চ কুন্ত্মাযুধবন্ধুরেনামাশ্বাসয়ৎ সচরিতার্থপদৈর চোভি!। 
তথ মদনবধূরুপপ্নবান্তং, ব্যসনকৃশ। পরিপালয়াম্বভৃব। 
শশিন ইব দিবাতনম্য লেখা, কিরণপরিক্ষধূসর প্রদোষম্ ॥ ৪৬। 

ইতি শ্রীকুমারসন্তবে মহাকাব্যে কালিদাপক্তো রতিবিলাপো নাম চতুর; সর্দ। 

ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৪১॥ কামদেবের শাপনিবৃত্তিসন্বদ্ধিনী এই কথাও নি 
আছে যে, “যৎকালে পশুপতি পার্ধতীর তপস্তায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বির 
করিবেন; তখন তিনি পরম আনন্দিত হইয়া অনঙ্গদেবকে পুনরায় অঙ্গবান্ বাঁ 
বেন, ধর্মাখ্য প্রজাপতি কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পিতামহ মদনের শাপাবসানস়ি 
এই কথা বলিয়াছিলেন। মেথ ও জিতেন্তরিয় পুরুষ উভয়েই বজ্ব ও অমৃতের 
পাঁদক অর্থাৎ মেঘ যেরূপ বজ্র ও অমৃতউত্তয়েরই জনক, তন্দপ জিতেন্রিয় পুরা 
রাঁও রোষ ও ক্ষমা উভয়েরই উৎপাদক ॥8২-৪৩। * হে শোভনে ! তুমি থে 
এই শরীর রক্ষা কর, পুনর্ববার স্বামীর সহিত তোমার মিলন ঘটিবে। টা 
কর্তৃক আোতন্বতী বিশোধিতা হইলেও বর্ষাকালে পুনর্ধার প্রবাহসমন্বিতা হয়" 

এইরূপে কোন অমৃশ্ঠ প্রাণী রতিদেবীর মৃত্যুক্কল্প নিবারণ করিল এবং দি 
বাক্যে বিশ্বাসবশে মদনসধা বসন্ত নানারগ স্পযু্ত অর্ধপদসমন্থিত বাক্যে রি 
দেবীকে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ অতঃপর নজ 
কিরণক্ষয় হেতু ্ লানকলা যেরূপ রজনীর প্রতীক্ষা করে, তদ্ ব্যসনকশা মান 
বিপদবসানকালৈর প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ | 

*এই ছুইটি শ্লোক শুক । একত্র ছুইটি প্লোকের অন্থয় ও অর্থ কুইলে তাহার দাম 
'তিমটি শ্লোক হইলে বিশৈষক। চারিটি ক্লোকে টুইলে কলাগক এবং তদু্ধ লোকে ঘ 
ডাহা নাম কুলক 



পঞ্চমঃ সর্গঃ। 

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং, পিনাকিন! ভগ্মমনোরথা। সতী । 

নিনিন্দ রূপং হৃদয়েণ পরর্ববতী, প্রিয়েু সৌতাগ্যফলা হি চারুতা ॥ ১ 
ইয়েব সা কর্তূমবন্ধ্যরূপতাং, সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্বনঃ | 

অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ ভাদৃশঃ ॥ ২॥ 

নিশম্য চৈনাং তপসে কৃতোগ্ম।ং, স্ৃতাং গিরিশপ্রতিসক্তমানসাম্। 

উবাচ মেন পরিরভ্য বক্ষসা, নিবারয়ন্তী মহতো মুনিব্র্তীৎ ॥ ৩॥ 
মনীবিতাঃ সন্তভি গৃহেধু দেবতাস্তপঃ কক বসে ক্ধ চ তাবকং বপু। 

পদং সহেত ভ্রমরম্ত পেলবং, শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪ ॥ 

ইতি প্রুবেচ্ছামনুশাসতী স্থৃতাৎ শশাক মেনা ন নিযন্তমুগ্ভমাৎ। 

ক ঈপ্নিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিন্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥ ৫॥ 
পিপল? 

পার্ধভী এইরূপে প্রত্যক্ষে ম্নদহনকারী পশুপতি কর্তৃক ভগ্রমনোরথ হইয়া 

মূনে আপনার রূপের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কারণ, যে রূপ,পতির 

' লাভ করে, তাহাই প্রকৃত রূপ বলিয়া গণ্য ॥ ১॥ তখন তিনি সমাধি 

৷থন পূর্বক তপশ্চরণ দ্বারা শুলপাণিকে বশীকরণ-বূপ আয্মসৌন্দর্যের 
কতাসপ্পাদনের বাঁসনা করিলেন।, বস্তুতঃ সেরূপ না করিলে তাদৃশ প্রেম ও 
থররূপ অনন্যস্থলত পতি এই দুইটি কিরূপে লাভ করা যায়? ২॥ 

মেনকা কন্তাকে গিরিশের প্রতি আপসক্তচিত্ত ও তপশ্চরণে উদ্যত শুনিয়া 

[কে বক্ষে আলিঙ্গন পূর্বক সুদশ্চর মুনিব্রতান্ুষ্ঠান হইতে নিবারণ করিয়া 
তে আরম্ত করিলেন॥ ৩॥ “বৎসে! তোমার অভীগ্সিত দেবতা গৃহেই 
মান আছেন। তপস্তাই বা কোথুর আর তোমার এই (কোমল) দেহই 
কাথায়? অর্থাৎ তোমার দেহ যেরূপ কোমল, তাহাতে কঠোর তপন্যা ইহার 
ুক্ত নহে। (বিবেচনা করিয়া*দেখ, ) সুকুমার শিরীষকুন্ম« ভ্রমরের চরণ- 
সহ করিতে পারে; কিন্তু পক্ষীর পদতর সহ করিতে সমর্থ হত্ব না॥ ৪ এই 
[রে খেনকা। উপদেশ দিয়াও দৃঁ়সংকল্প। কন্তাকে তপশ্চরণোগ্যম হইতে নিবৃত্ত 
তে সমর্থ হইজ্েন না। অভীপ্িতৃপদবার্প্র[ৃপ্তিবিষয়ে দৃঁ়সঙ্কল্প মন্, ও নিষ্নগামী 
কে শিরুদ্ কথ্ধিতে কে সমর্থ হয় ৫।" 



88 কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কদাচিদাসম্নসখীমুখেন সা, মনোরথজ্ঞং পিতরং মনস্ষিনী। 

অযাচতারণ্যনিবাসমাআুনঃ, ফলোদয়ান্তার় তপঃসমাধয়ে ॥ ৬॥ 

অথানুরূপাঁভিনিবেশতো ষিণা, কৃতাভ্যনুজ্ঞা গুরুণ। গরীয়সা। 

প্রজান্থ পশ্চা গ্রথিতং তদাখায়া, জগাম গৌরীশিখরং শিখণ্ডিমত ॥ 

বিমুচ্য সা হারমহারধ্যনিশ্চরা, বিলোলিয্টিপ্রবিলুণ্তচন্দনম্। 
ববন্ধ বালারুণবক্র বক্ধলং, পর়োধরোৎসেধবিণীরনংহতি ॥ ৮ ॥ 
যথা প্রসিদ্ধৈমধুরং শিরোরুহৈর্জটা ভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্। 
ন যট্পন্শ্রুণিভিরেব পঙ্কজং, সশৈবালসঙ্গমপি প্রকাশতে ॥ ৯। 
প্রতিক্ষণং সা কৃতরোমবিক্রিরাং, ব্রতায় মৌপ্ধীং ত্রিগুণাং বভার যাদ 
অকারি তৎপুর্ববনিবদ্ধয়া তরা, সরাগমন্তা রশনাগুণাস্পদম্ ॥ ১০। 

_বিস্থষ্টরাগাদধরান্নিবর্তিতঃ, স্তনাঙ্গরাগারুণিতাচ্চ কন্দুকাৎ।। 
কুশান্কুরাদানপরিক্ষতাঙ্গুলিঃ, কৃতো হক্ষসূত্রপ্রণয়ী তয়া৷ করঃ॥ ১১। 

-.. একদিন মনশ্বিনী (স্থিরচিত্তা) উমা বিশ্বস্ত সখী দ্বার অভিলাধাডিজ্ঞ পিন 
হিমাদ্রির নিকট প্রার্থন৷ করিলেন যে, যাবৎ অভীষ্টফলপ্রাপ্তি না ঘটে, তাবং 
কাল তপশ্চরণার্থ কাননবাস আশ্রয় করিবেন ॥ ৬॥ তদনন্তর গৌরী অনুনগ 

পাত্রে অন্ুরাগদর্শনে সন্তষ্ট, আরাধ্যতম পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, যেস্থান 
পরিণামে তাহার নামেই ( ধরাতলে ) প্রথৃত হইয়াছিল, সেই মযুররাজিত সানু 
প্রদেশে (গৌরীশিখরে) প্রস্থান করিলেন ॥৭॥ যে হারযষ্ট লষ্বিত হইয়] কৃ 

যুগলমধ্যস্থ চন্দন মুছিয়া ফেলিত, গ্রিরসঙ্কপ্লা গৌরী সেই মুক্তাহার বক 
: পুর্ববক বালতান্ুবৎ পিঙ্গলবর্ণ বন্ধল উত্তরীনরূপে ধারণ করিলেন। তৎকা! 

তাহার বর্ধনশীল স্তনযুগল বন্ধল ভেদ করিয়া লক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৮॥ বিভূধি 
 কেশপাশ দ্বারা তাহার বদনমগ্ডল যেরূপ স্ুরৃপ্ত ছিল, জটাতেও তদ্রুপ মনো? 

হইয়া উঠিল। পদ্ম ফেবল ভ্রমর-সহযোগেই শোত| পায় না, শৈবালদংঘোগে। 

শোভিত হয়॥ন॥ তিনি তগন্তা করিবাঞ জন্ঠ ত্রিগুণীকৃতা মুগ্রময়ী মেধ 
ধারণ করিলেন ? সর্বপ্রথম উহা ধারণ করায় (উহার কাঠিন্য হেতু) ক্ষণে ক্ষ! 
তাহার অঙ্কে রোমাঞ্চ জুন্মিতে লাগিল এবং তাহার জঘনদেশ বক্বর্ণ হা 

 উঠিল॥ ১০| ইতিপুর্বে তাহার যে হস্ত অবুরে লাক্ষারসবিত্লপনে ও রা 
রঞ্জিত, কলুকক্রীড়ার নিরত থাকিতঃ' এখন & সকল কার্য হইতে নিবারিঃ 



কুমারসম্তভৃবমূ । £ 

মহাহহশয্যাপরিবর্তনচ্যুতৈঃ, স্বকেশপুস্পৈরপি যা স্ম দুয়তে। 
অশেত সা বাছুলতভোপধায়িনী, নিষেছুষী স্থপ্ডিল এব কেবলে ॥ ১২ 

পুনগ্রহীতুং নিয়মস্থ্য়া তা, দ্বরেপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং ছয়মূ। 
লতাস্থ তশ্বীঘু বিলাসচেষ্টিতং, বিলোলপৃষ্টিং হরিণাঙগনাস্থ ॥ ১৩॥ 
অতন্দ্িতা না স্বয়মেব বৃক্ষকান্, ঘটন্তনপ্রত্রবণৈব্বদ্ধয়ৎ। 

গুহোহপি যেষাং প্রথমাগুজন্মনাং, ন পুক্রবৃংসল্যমপাকরিষ্যতি ॥১ 
অরণ্যবীজাঞ্জলিদানলালিতাস্তথা চ তম্তাং হরিণা বিশশ্বস্থঃ | 

যা তদীয়ৈর্নয়নৈঃ কুতৃহলাণ্, পুরঃ সখীনামমিমীত লোচনে ॥ ১৫ 
কুতাভিষেকাং হুতজাতবেদসং, ত্বগুত্তর(সঙ্গঈবতীমধীতিনীম্ । 

দিদৃক্ষবন্তামৃঘয়োহত্যুপাগমন্, ন ধর্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ১৬ ॥ 

পীীশীশিীশ্শীশি। সশাাপাীস্পিশটি পাশপাশি 

হওয়াতে সেই হস্ত কুশাদ্ুরচ্ছেদনে ক্ষতাঙ্গুলি হইয়া অক্ষমালার সহচর হ: 

অর্থাৎ এখন তিনি সেই হস্ত দ্বারা মালাগণনায় নিধুক্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ মহ 
শব্যার পার্থপবিবর্তনকালে কেশপাশত্রষ্ট পুষ্পম্পর্শেও যিনি কষ্ট বোধ করিতে 

সেই পর্কতনন্দিনী এখন কেবলমাত্র ( আস্তরণশূন্ত ) ভূমিতলে ভুজলতা উ' 
ধান করিয়াই শয়ন ও উপবেশন করিতে লাগিলেন ॥ ১২॥ তিনি নিয়মবতী হই 
পুনরায় (প্রয়োজনকালে ) গ্রহণ করিবেনু বলিয়াই যেন কৃশাঙ্গী লতিকার নিং 
আপনার বিলাপবিভ্রম এবং মৃগাঁঞ্গনাগণের নিকট চপলদৃষ্টি গচ্ছিতম্বূপ র' 
করিলেন॥ ৯৩॥ তিনি আলস্ত বিসর্জন পূর্বক ঘটরূপ পয়োধরবিগলিত জ 
পিঞ্চন দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুগুলিকে সংবদ্ধিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (পরিণা 
কাণ্তিকেয়ও অগ্রজতুল্য সেই সমস্ত তরুরাজির প্রতি উমার পুক্রবাৎসল্য হ 
করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ১৪॥ পার্বতী আরণ্য নীবারাঞ্জলি ভোজন করাই 
যে সমস্ত মৃগকুলকে প্রতিপালিত করিতে লাগিলেন, তাহার! তীহা। 
এ প্রকার বিশ্বীস করিত যে? তিনি কুতুহলবশে সখীবৃন্দের সাক্ষাতে স্ব 
লোচনের সহিত তাহাদের নয়নের তারতম্যের পরিমাণ করিতেন ॥ ১৫ 

তিনি (যথাকালে) স্নান, অগ্নিতে আহুতি' দান, বন্ধল ধারণ ও স্তরতিপাঠা 
করিতেন» জীহাকে দর্শন করিবার বাসনায় মুনিব্ৰ তথায় আগমন করি, 
আস্ত করিঞ্জেন। ধবিদ্ধগণের মধ্যে রয়সের তারতম্য বিচারিশ্ত হয় না॥ ১ 
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বিরোধিসত্বৌজ.বিতপূর্ববমসরং, দ্রমৈরভীফপ্রসবার্চিতাতিথি। 
নবোটজাভ্যান্তরসম্ভতানলং, তপোবনং তচ্চ বভূব পাবনম্ ॥ ১৭। 
যদা ফলং পূর্ববতপঃসমাধিনা, ন তাবতা৷ লভ্যমমংস্ত কাঙকিতম্। 
ত্দানপেক্ষ্য স্বশরীরমার্দবং, তপো মহত স] চরিতুং প্রচক্রমে ॥ ১৮। 
ক্লমং যযৌ কন্দুকলীলয়াপি যা, তয়। মুনীনাং চরিত ব্যগাহাত। 
ধ্রবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মুনিম্মিতত, মৃদুঃ প্রকৃত্যা চ সসারমেৰ চ ॥ ১৯। 
শুচৌ চতুর্ণাং ভ্বলতাং শুচিন্িতা, হবি9জাং মধ্যগতা স্মধ্যম। 

বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভামনগ্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥ ২০। 
তথাতিতণ্তং সবিতুর্গভত্তিভিমুথং তদীরং কমলশ্রিয়ং দূধো | 
অপা্লয়োঃ কেবলস্থ দীর্ঘয়ো্ শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পরম্।২১। 
অযাচিতোপস্থিতমন্তু কেবলং, রসাত্মকস্যোড়ুপতেশ্চ রশ্ময়ঃ। 
বডভুব তম্তাঃ কিল পারণাবিধির্ন বৃক্ষবৃত্তিব্যরিরিক্তসাধনঃ ॥ ২২ ॥ 

সেই তপোবনে পরস্পর-বিরোধী জন্তগণ পূর্বববৎ মৎসরতাব বিসঙ্জন করিল, 
বক্ষসকল অভীষ্ট ফল প্রপব করিয়া অতিথিবৃন্দের সৎকার করিতে লাগিল এবং 
তত্রত্য নবনির্মিত পর্ণকুটারমধ্যে নিরন্তর বহ্ছি প্রজলিত রহিল। যস্ততঃ সেই 
আশ্রম পবিভ্রতাসাধক হইয়! উঠিল ॥ ১৭॥ পার্বতী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, 
(পুরববৎ তপশ্ঠরণ দ্বারা তাহার বাঞ্চিত-ফললাতের আশা নাই, তখন তিনি 
,মাপনার দেহের কোমলতা গণনা না করিয়া 'কঠোরতর তগন্ঠায় প্রবৃত্ত হই. 
'লেন॥ ১৮॥ কণ্দুকক্রীড়ীতেও যাহার কষ্ট বোধ হইত, সেই উমা অধুনা খিগণে 
,গাচরিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তদর্শনে বোধ হইল যেন, তাহার 
'দেহ নিশ্য ্বণপন্পে গঠিত) সুতরাং স্বভাবতঃ স্মুকুমার অথচ সারবান্॥ ১৯। 
'চশোদরী মৃদ্মন্দহাসিনী উমা গ্রীষ্মকালে প্রদীপ বহ্চিতুষ্টয়ের মধ্যবর্তিনী হই 
টটিপ্রতিঘাতী সৌরতেঞ্রকে গ্রাহথ না! করি অনন্যদৃষ্টিতে ্য্যাতিমুখে চাহিয়া 
।ঁকিতেন॥ ২৭॥ এইরূপে ক্র্ধ্যকিরণে মন্তপ্রহওয়ায় তাহার বদনমণ্ল পদ্দের 
ঠায় শোভা ধারণ করিল; কেবল তাহার আয়তনয়নোপ্রান্তে শনৈঃ শনৈ। 
'চারিমা ্থানপ্রাপ্ত হইল॥ ২১॥ কেবল অযাচিততাবে উপস্থিত বৃষ্টিসলিল এবং 
মমৃতময চন্ত্রমার কিরণই*্াহার পারণাক্রিয়া সম্পাদন করিত।* বস্তুতঃ বৃক্ষের 
ধারার সহিত তাহার জীবনধাঁরণনৃততির কোন গ্রভেদ রহিল না।২২। 



কুমারসম্ভবমূ। 

নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্িনা, নভশ্চরেণেন্বনসম্তৃতেন স!। 
তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতা নবৈভূবা৷ সহোম্মাণমমুগ্চদৃদ্ধগম্ ॥ ২৩। 
স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষান্থ তাঁড়িতাধরাঃ, পয়োধরোৎসেধনিপাতুর্ণিতা: 

বলীষু তশ্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে, চিরেণ মাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ॥ 
শিলাশয়ান্তামনিকেতবাসিনীং, নিরন্তরা স্বস্তরবাতবৃষ্টিস্থ | 
বালোয়কন্ন,শ্মিষিতৈস্তড়িম্ময়ৈম হাতপঃসাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥. 
নিনায় সাত্যন্ততিমোৎকিরানিলাঃ, সহস্তরাত্রীরুদবাসতৎপরা। 
পরম্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ, পুরোবিষুক্তে মিথুনে কৃপাবতী ॥; 

মুখেন সা পদ্বস্থগন্ধিন। নিশি, প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা | 

তৃষারবৃষ্টিক্ষতপন্মসম্পদাং, সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্ ॥ ২৭ ॥ 
স্বয়ং বিশীর্ণদ্রমপর্ণবৃন্তিতা, পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ । 
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং, বন্তযপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥ ২৮ 

্রীষ্মাবসানে নবজলপাঁতে অভিষিক্ত! হইয়া ধরাঁতল যেমন বাম্প উদগীরণ ব 
সেইরূপ তিনিও সুর্য্যসগ্তাত ও কাষ্টসম্তৃত বিবিধ অগ্নিতেজে নিরতিশয় সম্তপ্ত হ 

বাশ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন ॥২৩। বৃষ্টিজলশীকর প্রথমে তাহার নয়নের বে 

পংক্তির উপর কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্বক অধরদেশ ব্যথিত.করিয় স্তনদ্বয়ো 
নিপতিত ও চুর্ণ হইয়া গেল, পরে দ্রিবলিতে পতিত হইয়া অনতিবিলম্বে তা 
*নাভিবিবরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৪॥ প্রবল ঝঞ্ধাসমন্থিত অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির, সময় 

' অনাবৃত স্থানে শিলাতলে শয়ন করিলে তপস্যাঁর সাক্ষিস্বরূপিণী রজনীরা ত 
লতার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দর্শন করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ (বর্ধাবসানে হেঃ 
কালে) তিনি সম্থুথস্থ পরস্পর বিলপমান চক্রবাকমিথুনের প্রতি দয়ার হ 
জলগর্ডে অবস্থান পূর্বক নিরতিশন্ন তুষারবর্ষি-বামুসমন্বিত রজনী অতিবা 
করিতে লাগিলেন ॥২৬॥ যামিনীযোগে 'নীহারপাত-বশতঃ জলের পহং 
সম্পত্তি বিনষ্ট হইলেও তিনি যেন কমলগন্ধি কম্পমীন অধরপল্পবরািত বদন 
দেই জলকে পন্কজসম্পৎশালী করিয়া তুলিলেন ॥ ২৭॥ বৃক্ষ'হইতে স্বয়ং প্ 
শুষ্ক পত্র দ্বারা জীবন ধারণ করাই তপস্তার চরম উদ্নকর্ষ; কিন্তু পার্ধর্তাঁ ৫ 

পর্ণাহারও বিসর্জন করিলেন ।', এই: হ্বেতুই পুরাণশান্ত্বিদ্গণ. সেই প্রিয়ংবা 

বায “অপর্ণা” রাখিয়াছিলেন। ২৮ ॥ তিনি স্বীয় মুণালন্ুকুমার শরীরে অহি 
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মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভিব্র তৈঃ স্বমঙ্গং গ্পয়ন্ত্যহমিশম্ । 
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপাঞ্ভিতং, তপস্থিনাং দূরমধশ্চকার সা ॥ ২৯। 
অথাজিনাষাঢধরঃ প্রগল্ভবাক্, জবলন্লিব ব্রহ্মময়েন তেজসা । 

বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোৌবনত শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো। যথা ॥ ৩০ ॥ 

তমাতিথেয়ী বনুমানপূর্বধয়া, সপর্যযয় গ্রত্যাদিয়ায় পার্বতী । 
ভবন্তি সামোহপি নিষিষ্টচেতপাংবপুধিশেষেষতিগৌরবাঃ ক্রিয়াঃ॥৩১। 
বিধিপ্রযুক্তাং পরিগৃহা সতক্রিয়া, পরি শ্রমং নাম বিনীয় চ ক্ষণম্। 
উমাং স পশ্যন্ খজুনৈব চক্ষুষা, প্রচক্রমে বক্ত,মনুজ বিতক্রমঃ ॥ ৩২। 

অপি ক্রিয়ার্থং স্থলভং সমিৎকুশং, জলান্যপি স্ানবিধিক্ষমাণি তে। 

অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্তুসে, শরীরমাস্তং খলু ধর্মমসাধনম্ ॥ ৩৩ 
অপি ত্বদাবর্জজিতবারিসম্ভূতং, প্রবালমাসামনুবন্ধি বীরুধাম্। 

 চিরোজ ঝিতালভ্রকপাটলেন তে, তুপাং যদারোহতি দন্তবাস্সা ।৩৪। 

টস করিয়া এইরূপে সুদুশ্চর নিয়মাবল্ন পূর্বক যে তপস্যা করিয়াছিলেন, 

'পশ্থিগণের কঠিন দেহার্জিত তপস্তাও তন্বারা পরাভূত হইয়াছিল ॥ ২৯ 
। তদদনস্তর (একদা) ব্নচতুর, জটাবিভূৃষিত, মন্দিনপরিহিত দ্ধারী এক ব্রহ্গ- 
রী ব্রহ্মতেজে সমুদ্তাসিত হইয়া ূর্ভিমান্ রবচ্য শ্রমের ন্যায় সেই (পার্বতীর ) 

বাশরমযধযো প্রবিষ্ট হইলেন॥ ৩০॥ অতিথিসথকটুরপরায়ণা পার্বতী বহু সম্মান- 
র 'হকারে তাহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন; অত্যাগত ব্যক্তি সমান অবস্থার লোক, 

 ইলেও প্রশান্তচেতা মহাত্মারা ব্যক্তিবিশেষে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন] ৩১॥ 

নই ক্মচারী পার্বতী কর্তৃক যথাবিধি দত্ত পুজা গ্রহণ পূর্বক কিয়ৎকাল বিশ্রাম 

রিয়া সরঘদৃষ্টিতে তত্প্রতি নেত্রপাত পুরঃসর সমুচিত রীতি অনুসারে বলিতে 
এঁরস্ত করিলেন ৩২ ॥ (ব্রহ্মচারী বলিলেন, ) অয়! তোঁমাঁর হোমাদিকর্ণ- 

'পাদনের জন্য সমিৎকুশাদি এখানে ত সুলভ? এখানকার জলে তোমার 

নদদিক্রিয়া ত সুঁচারুরূপে সম্পন্ন হয়? তুমি স্বীয় শক্তি অনুসারে ত তগস্ঠা 

রিম থাক? কারণ, শরীরই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধন॥ ৩৩॥ যে সকল 
লস বহুদিনীবধি অলঙ্ু্রাগরঞজিত না হইলেও স্বতাঁরতঃ পাটলবরণ তোমার 
টারোষ্ঠের তুল্যঃ পুরোবর্ধিনী এই সকল লভিকারা ত তোমার 'জলপেকে 

রশ গল্পক গ্রসব করে 1. ৩৪ | 



কুমারসম্ভবযূ। ৪ 

অপি প্রসন্নং হরিণেষু তে মনঃ, করস্থদর্ডপ্রণয়াপহারিষু। 
য উৎপলাক্ষি ! প্রচলৈধিলোচনৈস্তবাক্ষিসা দৃশ্যমিব প্রযুগ্ততে ॥ ৩৫ ॥ 
যদুচ্যতে পার্বরতি ! পাপবৃত্য়ে, ন রূপমিত্যব্যভিচারি তছচঃ। 
তগাহি তে, শীলমুদারদর্ণনে ! তপন্থিনামপুযুপদেশতাং গতম্ ॥ ৩৬ | 

বিকীর্ণসপ্তর্ষিবলিপ্রহাসিভিস্তথা ন গা্গৈঃ সলিলৈদিবশ্চ[তৈত। 
যথা ত্বদীয়ৈশ্ঠরিতৈরনাবিলৈম হীধরঃ পাবিত্ত এষ সান্বয়ঃ ॥ ৩৭। 
আনেন ধন্মঃ সবিশেষমগ্ত মে, ত্রিবর্গসারঃ প্রতিভাতি ভাবিনি ! 
হয়া মনোনির্বিবষয়ার্থকাময়া, যদেক এব প্রতিগ্রহা সেব্তে ॥ ৩৮ ॥ 
্রযুক্তমৎ্কারবিশেষমাত্মনা, ন মাং পরং সম্প্রতিপত্ত,মর্থসি । 
যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি! সঙ্গতং, মনীষিভিঃ, সাপ্তপদীনমুচ্যতে ॥ ৩৯ 
অতোহত্র কিঞ্চিদ্িভবতীং বহুক্ষমাং, দ্বিজাতিভাবাদুপপন্নচাপলঃ । 
ময়ং জুনঃ প্রহ্ট,মনাস্তপোধনে ! ন চেত্রহস্তং গ্রতিবক্ত,মহসি ॥ 3০। 

তপপীশীশি তি শিন্প্পীপাপীপপাপাপাশ 

হে পন্মপলাশাক্ষি ! যে সমস্ত মৃগের চপলনয়ন তোঁষার চপল ও লোহিত 
৭ নথনের সাঘৃগ্ত অভিনয় করে, তাহারা প্রসন্-মনে তোমার হস্ত হউডে 
ণার্রাদি লইয়া ভোজন কৰিলে তাহাদের প্রতি তোমার চিত্ত ত অপ্রণঃ 

হয না? ৩৫॥ হে পার্কতি! সৌম্যযৃষ্ঠিতে পাপাচরণ অসম্ভব, লোকে ৫ 
এই কথা প্রথিত আছে, ইহা সত্য। "হে উদারদর্শনে! তোমার চরিত্র 
দর্শনে তাঁপসগণও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৩৬॥ তোমার পৰি 
ট্রিত্রে হিমাচল সবংশে যেমন পবিত্র হইয়াছেন, সপ্তধিরন্দের অর্চনা 
্রগ্িপ্ত পুপ্পরাশিতে বিরাজিত স্ুুরনদী মন্দাকিনীর জলেও তদ্রপ পবিত্রত 
গাভ করেন নাই ॥ ৩৭ ॥ হেভাবিনি! তোমার তপন্তা দেখিয়' সম্যব 
মন্গমিত হইতেছে, কেবলমাত্র ধর্মই ধন্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, 
টারণ, তুমি চিত্ত হইতে অর্থ-কাম বিসর্জন পূর্বক একমাঞ্র ধর্থেরেই আশ্রয় 
হণ করিয়াছ ॥৩৮॥ হে স্তঙ্গি! তুমি আমার সম্যক ,অতিথিসৎ্কার 
কারয়াছ; অধুনা আমাকে পর জ্ঞান করিও না। মনীষিগণ বলেন, সাতটি 
কয মুষ্ঠারিত হইলেই সাধুগণের সৌহার্দ জঙ্গিয়া থাকে ॥৩৯॥ হে তপো- 
পে! আমি তব্ষণ, সুতরাং চুপলম্বভাবু; তুমি ক্ষম' কর; (আমি যাহা 
নিব, তযধ্যে নেক কথা তোমাকে সহ" করিতে হইবে।) তোমার নিকট 

চট] ২ 



৫০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কুলে প্রসূতিঃ প্রথমন্ত বেধসক্ত্িলোকসৌন্দরয্যমিবোদিতং বপুঃ। 
অমুগ্যমৈশান্খং নবং বয়স্তপঃফলং স্যাৎ কিমতঃ পরং বদ ॥ ৪১॥ 

ভবত্যনিষ্টাদপি নাম দুঃসহান্মনস্িনীনাং প্রতিপত্তিরীদৃশী। 
বিচারমার্গপ্রহিতেন চেতসা, ন দৃশ্যতে তচ্চ কুশোদরি.! ত্বয়ি ॥ ৪২। 

অলভ্যশোকাভিতবেয়মাকৃতিবিমাননা সুত্র ! কুতঃ পিতৃগৃঁহে। 
পরাভিমর্শো ন তঝস্তি কঃ করং, প্রসারয়েও পন্নগরত্বসূচয়ে ॥ ৪৩। 

কিমিত্যপাস্তাঙরণানি যৌবনে, ধুতং তয়! বার্দকশোভি বন্ধলম্। 
বদ প্রাদেমুষ স্ফটচন্দ্রতারকা, বিভাবরী যছ্রুণায় কল্পাতে ॥ ৪8 ॥ 

দিবং যদি প্রীর্থয়সে বৃথা শমঃ, পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ | 

অথোপযন্তারমলং সমাধিনা, ন রত্রমন্থিয্ৃতি মৃগ্যতে হি তৎ॥ 8৫। 
১০০০- পট শশা শপীপীপপিসিশি শশীপাশীাাপা িশশাশিী্পাশাীপি শী তস্পাটাশি শিপ শি শিট িস্পিপিপীদ তত 

আমার কতকগুলি জিজ্ঞাস্য আছে; গোঁপনীয় না হইলে তাহার উত্তর প্রদান 

কর ॥ ৪০ ॥ আদি-প্রজাপতি বিধাতার বংশে তোমার জন্ম, তোমার দেহ ফেন 

ত্রিলোকীস্থ নিখিল সৌনর্য্যের সমষ্টন্বরূপ, সম্পদ্সুখও অন্েষণীয় নহে? বর 

ক্রমও নবীন; অতএব বল দেখি, ইহা ব্যতীত তপস্তার চরম ফল আরকি 

হইতে পারে? ৮১॥ অগরি কশোদরি ! দুঃসহ অপ্রিয়-ঘটন| ঘটিলেই মনস্বিনী- 
দিগের ঈদৃশী প্রবৃতি হইয়! থাকে | মনে যনে বিচার করিয়া দেখিলাম, তোমার 
তদ্রুপ কোন কারণই লক্ষিত হয় না॥ ৪২৭ অগরি সুক্র! তোমার এই যি 
( পতিগৃহে) অবমাননা জন্য ক্লেশ সহ করিতে অক্ষম, পিতৃণৃহেও তোমার 
অপমানের আশঙ্কা কোথায়? অপর ব্যক্তি কর্তৃক মানহানিও সন্ভবে না। 
কেন না, ফণীর ফণৌপবিস্থ মণিশলাকা1 লইতে কে করপ্রসারণ করিবে? ৪৩। 

তুমি এই যৌবনকালে আতরণ বিসর্জন, পূর্বক .কি জন্য বার্দক্যশৌতি বর 
ধারণ করিয়াছ? বল দেখি, সন্ধ্যাকালে চন্দ্রতারকোজ্জল! যাঁমিনী যদি অরুণের 

সহিত সমবেত,হয়। তাহা হইলে কি সঙ্গত "দেখায়? 8৪ ॥ যদি স্বর্গ তোমার 
প্রার্থনীয় হয়, তাহ হইলেও তোমার এই পরিশ্রম করা নিশ্রয়োজন। কেননা। 
ভোমার পিতার রাজ্য দেবগ্ুণের আবাসম্থল। যদ্দি তোমার যোগ্যবরলাঙ্জে 

বাসনা থাকে, তাহা হইলেও তগস্তা করিবার আবশ্তক নাই। *্যেহেতু। রদ্ুকেই 

নকলে অন্বেষণ করে, রত্ব কাহারও অন্বেষণ করে না॥ ৪৫16 উণ-নি্বসই 



কুমারসম্ভবমূ। ৫ 

নিবেদিতং নিশ্বসিতেন সোক্ষণা, মনস্ত মে সংশয়মেব গাহতে। 
ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে, ভবিষ্যাতি প্রাধিতদ্লভঃ কথম্ ॥ ৪৬। 
অহো স্থিরঃ কোহপি তবেপ্িতো যুবা, চিরার় কর্ণোৎপলশৃন্ততাং গতে 
উপক্ষতে ষঃ শ্লথলন্দিনীর্জটাঃ, কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ ॥ ৪৭; 
মুনিরতৈস্বামতিমাত্রকর্শিতাং, দিবাঁকরপ্ন ,ফবিভূষণাস্পদাম্। 
শশাঙ্কলেখামির পশ্যাতো দিবা, সচেতসঃ কম্ত*্মনে! ন দুয়তে ॥ ৪৮॥ 
অবৈমি সৌভাগামাদন বঞ্চিতং, তব প্রিরং যশ্চতুরাবলোকিনঃ। 
কারোতি লক্ষাং চিরমস্থ চক্ষুষো, ন বক্ত,মাতীয়মরালপগ্ষমণঃ ॥ ৪৯ ॥ 
কিয়চ্চিরং শ্রামাসি গৌরি ! বিগ্ভতে, মমাপি পুরা শ্রমসঞ্চিতিং তপঃ 
তদ্ধভাগেন লভপ্গ কাঞ্কিতং, বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্ ॥ ৫০ 

শা শি ৩ শিতিশিশাশি শি শী শশী শিিশী্শীশিটি শািশ্িাপাশিশিশীশীশশীশীশিন্ী 5০০০১ শিপ শশী শশী শীশীীসপিশ০পপপপিত 

(তোমার প্রার্থনীয় বস্তর ছচন। করিতেছে, তখাপি আমার চিত্ত সন্দিপ্ধ রহিয়াছে 
তোমার প্রার্থনীর ব্যক্তিও ত দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমার প্রার্থিত ব্যতি 
দুল তই বা কি প্রকারে হইবে? অথবা যাঁচিত হইয়াও যে ছুলভ থাকিতে 
শারে, ঈদৃশ ব্যক্তি যে কে আছে, তাহাও ত হ্ৃদরঙ্গম হয় নাঁ॥ ৪৬ ॥ অহো 
আমার বোধ হয়, ) তোমার অতীপ্দিত সেই যুবা পুরুষ নিষ্টুর-হৃদর ; নতুব 
'তামার যে গগুদেশ কর্ণোৎ্পলশৃন্ঠ, সেই স্থৃঙ্ম কলমশস্তের অগ্রদেশবৎ পিঙ্গল 
্ণ জটা বিলম্বিত দর্শনেও কিরূপে সে নিশ্চিন্ত রহিঘ্বাছে? ৪৭॥ তোমাবে 
ন্জারণাদি মুনিত্রতধারণে অতিমাত্র ক্ষীণাঙ্গী, দিবাঁকালীন শশাঙ্করেখাবং 
বমলিনা এবং তোমার অলঙ্কারধারণের স্থান সকল স্রধ্যকিরণে শ্যামীকত 
দেখিনাও কোন্ হদয়বান্ ব্যক্তির অন্তৃঃকরণ ব্যথিত না হয়? &৮॥ তোমার 
পিরতম নিঃসন্দেহ আপনার রূপগব্ের প্রবঞ্চিত হইয়াছেন । কারণ, তিনি 
এ থাবৎ তাহার বদনমগ্ুলকে * তোমার কুটিলপদ্মবিরাজী মোহনদৃষ্টিবিশিষ্ঁ 
নেত্রের গোচরীভূত করিতেছেন না॥ ৪৯॥ হে গৌরি! তুমি আর কত দিন 
শুপস্তায় নিবিষ্ট থাকিবে? আমি ব্রহ্মচর্যযাশরমে থুঁকিয়! কিঞ্চিৎ তপস্তা করি- 
ছি, তাহারই আর্ধাংশ লইয়া! তুমি তোমান্প অভীষ্ট বর'লাভ কর; কিন্ত সেই 
টি কে, জাত সবিশেষ ইচ্ছা করি ॥৫০। 



৫২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

ইতি প্রবিশ্যাভিহিতা দ্বিন্মনা, মনোৌগতং সা ন শশাক শংসিতুম্। 
অগো বয়স্তাং পরিপার্খবর্তিনীং, নিবর্তিতানপ্রননেত্রমৈক্ষত ॥ ৫১ ॥ 
সখী তদীয়। তমুবাচ বর্ণিনং, নাবোধ সাধো ! তব চেত কুতৃহলম্। 
যদর্থমন্তোজমিবোষ্ঠবারণং, ক্রুতং তপঃসাধনমেতয়া বপুঃ॥ ৫২ ॥ 

ইয়ং মহেন্্প্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুদ্দিগীশানবমত্য মানিনী | 

অরূপহীর্য্যং মদনন্ত ্ি গ্রহাৎ্, পিনাকপাণিং পতিমাপ্ত,মিচ্ছতি ॥ ৫৩। 
অসহ্থষ্কারনিবর্তিতঃ পুরা, পুরারিমপ্রাপ্তমুখঃ শিলীমুখঃ। 

ইমাং হৃদি'ব্যায়তপাতমক্ষিণোদবিশীরণমূর্তেরপি পুষ্পধন্বনঃ ॥ ৫৪ ॥ 
তদাপ্রভৃত্যান্মদনা পিতুগৃহে, ললাটিকাচন্দনধূসরালকা]। 
ন জাতু বাল! লভতে স্ম নির্বতিং তুষারসগ্ঘাতশিলাতলেদ্পি ॥ ৫৫। 
উপান্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ, সবাপ্পকগম্বলিতৈঃ পদৈরিরম। 
অনেকশঃ কিন্নররাজকন্যকী, বনান্তসঙ্গীতসখীররোদয়ৎ ॥ ৫৬। 

অভ্যাগত ্দ্ষচারী এই প্রকারে পার্বতী মনোগত তাৰ উপলদ্ধি করি 

নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলেন? কিন্তু গিরিনন্দিনী স্বয়ং আপনার মনো" 
ভাঁব-প্রকাণে সমর্থ হইলেন না; তিনি পার্থবঞ্ঠিনী সথীকে অঞ্জনবিহীন লোঁচ- 
নের সঙ্কেতে উত্তরপ্রদানে ইঙ্গিত করিলেন ॥ ৫১ ॥ 

( তখন) পার্বতীর সহচরী ব্রদ্ষারীকরে ,বলিলেন? সাধে! যদি আপনা? 

নিতীন্ত কৌতুহল জন্মিয়। থাকে, তবে কি কারণে ইনি আপনার সুকুমার দেহকে 

কর্ম্যতাপবাঁরণার্থ পঙ্কজের ন্যায় তপশ্চরণে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহ] অবধাৰ 

করুন ॥ ৫২॥ যিনি এইধয্যদম্পন ইন্্রাদি দিক্পালবৃদ্দকে উপেক্ষা পুর্বাক মদন: 

দেবকে তন্মীভূত করিয়াছেন, রূপলাবণ্যে ধীহাকে বশ করা অসম্ভব, এই মানিনা 

গৌরী সেই পিনাক-পাণিকে গতিলীভে ইচ্ছা করিয়াছেন ॥ ৫৩॥ পূর্বে মদনের 
তম্মীভূত হইলেও তাহার যে শর কার্ধ্যপম্পাদন না করিয়া মহেশের সুদ 
হ্কার-গর্জনে পরতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সাক এই কুমারীর হৃদয়ে তারে 

নিবদ্ধ হইয়াছে ৪. তদবধি মদনবিধুরা তিলক-চন্দন-ধুরিতরুন্তলা এই 
কুর্মীরী' গৌরী তুষার-সংঘতরূণ শিলাতলেও নির্তিলাতে সমর্থ হন নাই॥ ৫1 
পিনাকীর চৰ্তিত-নঙ্গীত আরম্ত হইলে .এই 'রাজবাল! গদ্গঁকঠে স্থলিতঙবর 
পরিতাপু করিয়া, এই বনসুমিতে, 'সঙ্গীত করাতে" যাহারা সহচরীপুরগ 



কুমারসম্তবমূ। ৫৩ 

ত্রিভাগশেষাস্্ শিশাস্থ চ ক্ষণং, নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত। 
ক নীলকণ্ণ! ব্রজসীত্যলক্ষাবাগসতাকণ্ঠাপিতবা্বন্ধন। ॥ ৫৭ ॥ 
যদ বুধৈঃ সর্ববগতস্তমুচ্যসে, ন বেসি ভাবস্থমিমং কথং জনম্। 
ইতি স্বহাস্তোললিখিতশ্চ মুগ্গয়া, রহস্থ্যপালভাত চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫৮ ॥ 
যদা চ তম্যাধিগমে জগৎ্পতেরপশ্যদন্যং ন বিধিং বিচিম্বতী | 
তদা সহাস্মীভিরনুজ্ঞয়া গুরোরিয়ং প্রপন্না তপশ্ূুস তপোবনম্ ॥ ৫৯ ॥ 
দ্রমেধু সখ্যা কৃতজন্ান্থ স্বয়ং, ফলং তপঃসাক্ষিযু দৃষ্টমে্পি। 

ন চ প্ররোহাভিমুখোহপি দৃশ্যতে,মনোরথোহস্যাঃ শশিমৌলিসংশ্রয়ঃ ॥৬, 
নবেদ্ধি স প্রার্থিতহর্লভঃ কদা, সখীভিরক্রোস্তরমীক্ষিতামিমাম্। 
তপঃকুশামত্যুপপত্স্ততে সখীং, বৃষেৰ সীতাং তদবগ্রহক্ষতাম্ ॥ ৬১ ॥ 

্রাছে। সেই কিন্নররাজকুমারীদিগকেও বহুবার রোদন করাইয়াছেন ॥ ৫৬। 
মিনীর তিন ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে, ইত্যবসরে ইনি কিয়ৎকালের জন 
ন্র নিশীলন পূর্বক (কেহ কোন স্থানে নাই,) তথাপি 'নীলকণ্ঠ! তুমি 
কাথাঘ গমন করিতেছ?' এই প্রকার অসংলগ্র বাক্য বলিয়া যেন বাহুপাশ 
[ণ। কাহারও কণ্ঠবেষ্টন করিতেছেন, এই প্রকার তাবে অকম্মাৎ জাগরিত 
উন |€৭॥ এই বিষুঢা পৰ্ধতনন্দিনী স্বহস্তে শিবধূর্তি চিত্রিত করিয়' 
পাতে! সুধীবৃন্দ যখন আপনাকে, সর্বজ্ঞ" বলিয়৷ কীর্তন করেন, তখন এই 
খুগিনা যে আপনাতে নিতান্ত অন্ধুরক্তা, ইহা জানিতে পারিতেছেন না কেন» 
ই বলিয়া অনেক দিন সেই শশাঙ্কমৌলি শুলপাঁণিকে নিজ্জনে তত্পনা করিয়া- 
হন ॥ ৫৮ ॥ ইনি সম্যক্ চিন্ত। করিরাও যখন সেই জগৎ্পতিকে পতি লাভ করার 
গার দেখিলেন ন, তখন পিতার আজ্ঞান্ুসারে আমাদিগকে সমভিব্যাহারে 
ইয়া তপন্চরণার্থ এই তপোবনে নমুপস্থিত হইরাছেন ॥ ৫৯ ॥ সখী গৌরী 
তক রোপিত তগঃসাক্ষিত্বরূপ এই সমস্ত বনম্পতিও ফলবান্ হইল; কিন্তু 
ধার চত্রমৌলিলাতরূপ মনোরথের অছ্ুরও উৎপন্ন হইল না । ৬,। স্ুরপতি 
মিন অনাবৃষ্টি দ্বারা বিশোধিত ভৃভাগকে (বর্ষণ দ্বারা) অন্ুগৃহীত করেন, তন্্রপ 
ত দিনে সেই বাঞ্ছিতছুলত মহাপুরুষ আমাদের এই তপঃকুশা সখীর প্রাতি 
ইকণ্পা প্রদর্শর্ণ করিবেন, জানি লা, আমরা সখীজনগণ ইহাকে ( তপঃকুশা ) 
খ্যি অস্রসংবরণে সমর্ধ হই নাঁ॥ ৬১॥" 



৫৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

অগুঢসন্ভাবমিতীঙ্গিতজ্ঞয়া, নিবেদিতো নৈষ্ঠিকস্থন্দরস্তুয় | 
অয়ীদমেবং পরিহাস ইত্যুমামপৃচ্ছদব্যপ্সিতহ্যলক্ষণঃ ॥ ৬২। 
অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্তুলী, সমরর্যন্তী পঃটিকাখামালিকাম্। 
কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়া মিতাক্ষরং, চিরব্যবস্থাপিতবাগভাষত ॥ ৬৩ ॥ 
যথা শ্রুতং বেদবিদাং বর! ত্বয়া, জনোহয়মুচ্চৈঃ পদলগ্ঘনোতস্থকঃ। 
তপঃ কিলেদং তদবর্প্তসাধনং, মনো রথানামগতির্ন বিদ্াতে ॥ ৬৪। 
অথাহ বর্ণী বিদিতো! মহেশরস্তদর্থিনী ত্বং পুনরেব বর্তসে। 
অমঙ্গলাত্যাসরতিং বিচিন্ত্য তং, তবানুবৃন্তিং ন চ কর্তৃ মুৎসহে ॥ ৬৫। 
অবস্তনিরবন্ধপারে ! কথং নু তে, করোহয়ুমামুক্তবিবাহাকৌতুকঃ। 
করেণ শান্তো্বলয়ীকৃতাহিনা, সহিষ্যাতে তত প্রথমাবলম্বনম ॥ ৬৬॥ 

ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং, কদাচিদেতে যদি যোগমহতঃ। 

বধৃদুকুলং কলহংসলক্ষণং, গজাজিনং শোণিতবিন্দুবষি চ | ৬৭ ॥ 

:  ইঙ্গিতাঁভিজ্ঞা সথী কিছুমাত্র গোপন ন] করিয়া সদতিপ্রায় প্রকাশ করিনে 
' চির-রঙ্ষচারী বিলাস-বূসিক অতিথি কিছুমাত্র গ্রীতিলক্ষণ প্রকাশ না করি 
৷ পার্ধতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। “কেমন, এই সকল কথা কি সত্য, না পঞ্চ 

| হাসমাত্র ? ৬২ ॥ 
। তখন অদ্রিনন্দিনী মূকুলীক্কতাগ্রলিসম্পন্ন করাগ্রভাগে স্ফাটিকী মালা জড়াইে 
৷ জড়াইতে অতিকষ্টে বাক্প্রয়োগ করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন ॥ ৬৩॥ হে বেদবিদ্বর! 
| যাহ! শুনিলেনঃ তাহাই সত্য; যথার্থই আমি উচ্চপদলাভে অভিলাধিপী হই 
'য্াছি। এই তুচ্ছ তপশ্চরণ যে আমার অতীষ্টপদার্থপ্রাপ্তি-বিষয়ে পর্যযাপ্ত নে 

তাহাও আমি জানি; তথাপি মনোরথের অগম্য কিছুই নাই ॥ ৬৪ ॥ 

ব্রহ্মচারী ( পার্ধতীর এই কথা শুনিয়,) কহিলেন, আমি সেই মহেশ্বরাও 

অবগত আছি, তুমি আবার তাহাকে প্রার্থন৷ করিতেছ ? অমঙ্গলাচরণেই তাহা; 

প্রবৃত্তি; ইহা বিবেচন! করিয়া আমি এ বিষয়ে তোমার কামনার অনুমোদ, 
করিতে পারি না| ৬৫ ॥ হে অসারনির্বন্ধপরায়ণে! যখন সেই মহাদেব তাহার 
ভুজগবলয়-শোভতিত হস্ত দ্বারা তোমার পরিণ্যসথত্রমণ্ডিত হস্ত প্রথম ধারণ করিবে 
তখম ভূমি কিপ্ূপে তাহ! সহ করিঝে? &৬ ॥ তুমি নিজেই স্স্ত ভাবিয়া দেখ 

নববিবাহিতা বালিকার কলহংসাস্কিত.প্টবসন আর শোঁণিতবিন্পরিষিক্ত.গুা' 



কৃমারসম্ভবমূ । ৫ 

চতুক্ষপুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ, পরোহপি কো নাম তবানুমন্যতে। 
অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়োবিকীর্ণকেশাস্থ পরেতভূমিষু ॥ ৬৮ ॥ 
অযুক্তরূপং কিমতঃ পরং বদ, জ্রিনেত্রবক্ষঃ স্থলভং তবাপি যু । 
স্তনদ্য়েহস্মিন হরিচন্দনাম্পদে, কথং চিতাভন্মরজঃ করিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥ 

ইয়ঞ্চ তেহন্যা পুরতো৷ বিড়ন্বন।, যদুঢয়া বারণরাজহার্যায়!। 

বিলোকা বৃদ্ধোক্ষমধিষ্টিতং ত্বয়া, মহাজনঃ স্ফ্রেরমুখো! ভবিষ্াতি ॥ ৭০ 
দ্য়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং, সমাগমপ্রার্থনয়া পিনাকিনঃ। 

কল! চ সা কান্তিমতী কলাবতস্ত্মগ্ভ লোকম্ত চ নেত্রকৌমুদী ॥ ৭১ ॥ 
বপুবিরূপাক্ষমলক্ষাজন্মতা, দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বন্থ। 

বরেধু যদ্বালমৃগাক্ষি ! মৃগাতে, তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ভ্রিলোচনে ॥৭২। 
নিবর্তয়াস্মাদসদীপ্নিতান্মনঃ, ক তদ্দিধস্ত্ং ক চ পুণালক্ষণ]। 
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী, শ্মশানশুলস্য ন যুপসওক্রিয়া ॥৭৩। 

শিপ শাািপীশাশিপী পি 

টন, এই উভয়ে কি কদাচ সংযোগ সম্ভবে? ৬৭॥ তোমার যে পদদ্বয় পুষ্প, 
ত দিব্য অট্টালিকায় বিল্তাসের উপযুক্ত, তাহা অলক্ঞরাগরপ্রিত হইয়া শবকেশ. 
মাকীর্ণ শানস্থলে বিশ্যাস্ত হইবে, ইহা শক্রপক্ষীয়েরাও অন্থযোদ্ন করিতে পারে 
॥৬৮॥ ত্রিলোচনের বক্ষঃস্থল যদিও তোমার পক্ষে সুলত, ( সেই বঙ্গ 

লিঙ্গন যদিও তুমি অনায়াসে স্বীকুত্র করিতে পার,) কিন্তু বিবেচনা করিয়া 
খ, এতদপেক্ষা বিসদূশ ঘটনা আর কি সম্ভবে? তোমার যে স্তনদ্বয় হরি- 
দনে বিলিপ্ত হইবার যোগ্য, চিতাধূলি তথায় স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৯ ॥ 
ক্ষ আর একটা বিড়ম্বনাও দেখা যাইতেছে। বিবাহান্তে পতিণৃহে 
শ্রাকালে গজারোহণের পরিবর্তে তোমাকে বৃদ্ধ বৃধতে আরোহণ করিতে 
খিয়া সন্্ান্ত ব্যক্তিরাও উপহাস ঝ্ুরিবে ॥ ৭০4 (অহো!) সম্প্রতি সেই 
হেশ্বরের সমাগম-প্রার্থনায় ছুইটি বস্ শোচনীয় দশ! প্রাপ্ত হইয়াছে + প্রথম 
দ্মার সেই কান্তিমতী কলা আঁর জগতের নেত্রকৌমুদীরূপিনী তুমি ॥ ৭১॥ 
[ই শিবের দেহ বিরূপাক্ষ (বিষমনেত্রবিশিষ্ট ), পরিচয় ফেহই জানে না, 

গন্ববাবস্থা দর্শনেই এশ্বরে্যর বিষয় সপ্রমাণ হইতেংছ । 'অয়ি বালমৃগাক্ষি !, বরে 
| যে গুণ বাঞ্ছনীয়, সেই শিবে তাহার একটিও বিষ্ধমান আছে কি? ৭২॥ 
তএুব নিজের 'এই অপদাসনা হইতে মনকে নিবর্তিত কর | তাদৃশ প্লিবই বা 



৫৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকুলবাদিনি, সবেপমানাধরলক্ষ্যকোপয়া । 
বিকুঞ্চিতজ্রলতমাহিতে তয়া, বিলোচনে তির্যয গুপান্তলোহিতে ॥ ৭৪| 

উবাচ চৈনং পরমার্থতো হরং, ন বেসি নূনং যত এবমাথ মাম্। 
অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতৃকং, দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্ ॥ ৭৫। 

বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং, নিষেবাতে ভূতিসমূ্স্থুকেন বা।' 

জগচ্ছরণাস্ত নিরাশিষঃ সতঃ, কিমেভিরাশোপহতাত্ববৃত্তিভিঃ ॥ ৭৬। 

অকিঞ্চন; সন প্রতবঃ স সম্পদাং, জিলোকনাথঃ পিতৃসন্মগোচরঃ | 

স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্যাতে, ন সন্তি যাথার্যবিদঃ পিনীকিনঃ ॥৭৭। 
বিভূষগোদ্ভাসি পিনদ্ধতোগি বা, গজাজিনালম্বি টুকুলধারি বা। 

কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং, ন বিশঘূর্তেরবধার্ধ্যতে বপুঃ ॥ ৭৮ | 

৩, শশী তশ পপীশিপীশ ০০ পাপাসপপপলাশা পাপাশপীগাশশীশপীিিশীশিটা শিপ পপি »। শপপীপািপিীপপজপািত পাশাপাশি 

কোথায় আর পুণ্যলক্ষণা তুমিই বা কোথার অর্থাৎ সেরূপ পরিণয় কদাচ সগ্চঃ 
না। যজ্জীয়ঘুপে যে পুজনাদি ক্রিয়া করা কর্তব্য, শশানে নিখাত বধ্যণূরে 
উপর তাহ! সম্পাদন করিতে সঙ্জনের| কদাঁচ বাসনা করেন না॥ *৩॥ 

ব্রহ্মচারী এই প্রকার প্রতিকুলবাক্য প্রয়োগ কৰিলে পার্ধতীর অধরদেশ বিক 

ম্পিত হইয়া রোষের সুচন| প্রকাশ করিল, ভ্রলতিকা আকুঞ্চিত হইল এব! 

লোচনযুগল তির্ধ্যগ্ভাবে নিক্ষিপ্ত ও তদুপান্তদ্রেশ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। ?8| 

তখন তিনি ব্রহ্মচারীকে বলিতে লাগিলেন, “আপনি মহেশ্বরের সম্বন্ধে নিশ্য্ 

কিছু অবগত নহেন; সেই জন্যই আমাকে এরূপ বলিতেছেন । যাহারা মু 

তাহারাই মহাপুরুষগণের দুর্বোধ্য 'সলৌকিক চরিত্রের এই প্রকার অপবা? 

করে॥ ৭৫ ॥ বিপতপ্রতীকারপরাধ়ণ কিংব! এশ্বর্্যকামী ব্যক্তিই (গন্ধমাল্যাদি। 

মাক্গল্যবস্তর ব্যবহার করে; কিন্তু যিনি, ব্রন্মাণ্ডের শরণ্য ও নিষ্কাম। এ সক 

আশামরীচিকা-দুষিত অন্তর ততিপূরণ মাঙগলযদ্রব্যে তাহার কি প্রয়োজন? ৭৬॥ তি 
অবিঞ্চন (নিখ্খন) হইলেও নিখিল সম্পদের নিদান; শ্শানবাসী হইনেঃ 

ত্রিলোকের অর্ধিপতি এবং ভীমদর্শন হইলেও সৌম্যৃন্তি) সুতরাং দে 

পিনাকীর প্রকৃততত্ববেতঃ সংসারে কেহই নাই ॥ ৭৭॥ সেই বিশ্বমুততি মহেশ্বরের দে 

বিভূণোস্তাস্মিত ব1 ভুজগবেষ্টিত, গঙ্কাধিনাচ্ছন্র বা ছুকুলপরিহি্উ, কগালধারী ৭ 
ইনদুরেখাঁবিমিত, ইহা সম্যক্রপে, নিরণঘ্ঘ 'করিতে ফেহই সমর্থ নহে।,%1 



কুমারসম্ভবমূ । 

তদজসংসঙ্গমধাপ্য কল্পতে, গ্রুবং চিতাভন্মরজে। বিশুদ্ধয়ে। 
তথাহি নৃত্যাতিনয়ক্রিয়াচ্যুতং, বিলিপ্যতে মৌলিভিরন্বরৌকসাম্॥৭৯ 
অসম্পনস্তস্, বৃষেণ গচ্ছতঃ, প্রতিন্নদিগবারণবাহনো বৃষা । 

করোতি গ্রাদাবুপগম্য মৌলিনা, বিনিদ্রমন্দাররজোহরুণাক্গুলী ॥ ৮ 
বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাতবনা, ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিত্রম্। 
যমামনন্ত্যাত্ভূবোহপি কারণং, কথং স লক্ষচপ্রভবে! ভবিষ্যাতি ॥ ৮১ 
অলং বিবাদেন যথা শ্রন্তম্ত্বয়া, তথাবিধস্তাবদশেষমন্ত্র সঃ। 

মমাত্র ভাবৈকরসং মন; স্থিতং, ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥ ৮২ ॥ 
নিবার্ধ্যতামালি ! কিমপ্যয়ং বটুঃ, পুনবিবঙ্ষুঃ ক্ফুরিতোত্তরাধরঃ | 

নকেবলং যো মহতোইশপতাষতে,শুণোতি তন্মাদপি ষঃ স পাপভাক্॥ 

ইতো! গমিষ্যাম্যথবেতি বাদিনী, চচাল বালা স্তনভিন্নবন্ধলা। 
স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতশ্মিতঃ, সমাললম্ে বৃষরাজকেতনঃ ॥ ৮৪ ॥ 

চতাতস্বধূলি তাহার শরীরম্পর্শে নিঃসন্দেহই পবিভ্রতার হেতু হইয়া থাকে ; তু, 
ঠাহার নৃত্যকাঁলে সেই তনম্ম নিপতিত হইলে স্থুরবৃন্দ তাহা মস্তকোপরি বিলেপ 

করেন কেন? .॥৭৯॥ সম্পদৃবিহীন মহাদেব যখন বৃষভারোহণে গমন করেন 

দাবী বারণারটঢ স্বরাজ তখন তাহার পদে মস্তক অবলুষ্ঠন পূর্বক প্রদ্ষুটিং 
কল্পতরুপুষ্পের পরাগে সেই পদাঙ্গুলুসকল শোণিতবর্ণ করেন ॥ ৮০। তোমা 
াযবিস্বৃতি (মনোবিকার ) হইয়াছে বলিয়াই শিবের প্রতি দোষারোপ করিতেছ 

রন্ত নিন্দাচ্ছলে একটি সাধুবাঁক্য তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে । মনীষি 
গণ যে ঈশ্বরকে বিধাতারও উতৎ্পত্তিহেতু বলিয়া কীর্তন করেন, তাহার জন্ম 
পরিচর কিরূপে জানা সম্ভব হইতে পারে ?৮১॥ যাহা হউক, বিবাদে আবশ্তং 
মাই; আপনি যেরূপ শ্রুত আছেন,, মহেশ্বর সমাক্রূপে তদ্রপই হউন; কিং 
মামার চিত্ত একমাত্র তাহাতেই নিঅন্ত আসক্ত রহিয়াছে। কামবৃত্তি (স্বেচ্ছা 

টারী) ব্যক্তি অপাত্রসঙ্গমজন্য অপবাদে ভীত হয় না ॥ ৮২ ॥ ,হে সখি! এই 

বটুক পুনর্বার কি বলিবার জন্য সমুগ্তত হইয়াছে, ( বাক্যপ্রয়োগার্থ) উহার 
ঘধর বিকম্পিত হইতেছে ; উহাকে নিষেধ কর।, যে ব্যক্তি মহাপুরুষের নিপ্দ 
করে, সে যে স্বরংপাতকের তাগ হুর, তাহ] নহে, যে উহ শ্রবণ করে, তাহাকেও 

রি রে হয়| ৮৩। অথবা'এ স্থান হইতে অন্তত্র প্রস্থান করি 



৫৮ কালিদীসের গ্রস্থাবলী। 

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টিনিক্ষেপণায় পদমুদ্ধতমুদ্বহস্তী। 

' মার্গাচলব্াতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।৮৫ 

অন্ত প্রভৃত্যবনতাঙ্গি ! তবাস্মি দাসঃ,ক্রীতন্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌনে 
অহ্নায় সা নিয়জং রুমমুত্সসর্জ, ক্রেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে ৮৫ 

ইতি প্রীকুমারসন্তবে মহাকাব্য কালিদাসকূৃতৌ তপঃফলোদয়ে। নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।॥ 

পাহারা ও 

ষষ্ঠঃ সর্গঃ| 
৯০০৫০ 

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীম্। 
দাতা মে তৃভৃতাং নাথ? প্রমাণীক্রিয়তামিতি ॥ ১ ॥ 

গৌরী এই বলিয়া যেমন গাত্রোথানের উগ্ঘম করিলেন, অমনই তাহার পয়োধর 

হইতে বন্ধল স্বলিত হই পড়িল। তখন বৃষধ্বঞ্জ মহেশ্বর আপনার যৃত্তি ধারণ 

পূর্বক সম্মিতবদনে তাহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৮৪ ॥ 
. সদীশিবকে নেত্রগোচর করিবামাত্র শৈলনন্দিনীর অঙ্গযষ্টি স্বেদীক্ত হইল] 

তিনি কল্পান্বিতকলেবরে পদক্ষেপের জন্য একটি চরণ উত্তোলন করিঘেন বটে। 

কিন্তু পথিমধ্যে পর্বত কর্তৃক রুদ্ধগতি হইগ্নে নদী যেমন আকুলিত হয়, সেইরূগ 

গতিরোধ হওয়ায় তিনি অগ্রদর হইতে পারিলেন না, প্রত্যাগমন করিতেও 

নমর্থ হইলেন না, (কিংকর্তব্যবিযূঢাবগ্থায় অবস্থিত রহিলেন )॥ ৮৫ | তখন 

ন্্রচুড় “অয়ি সন্নতগাত্রি! অগ্ত হইতে তোমার তপঃপ্রভাবে আমি ক্রীতদীদ 

£ইলাম)” এই কথ! বলিলে, গৌরী তৎক্ষণাৎ তপস্তাঙ্গনিত সমস্ত কেশ বিশ্বৃত 

[ইপ্লেন। বস্তুতঃ অতাষ্টসিদ্ধি হইলে (পৃর্বগ্জাত ) ক্লেশ পুনরার় নবতাব ধারণ 
কবে অর্থাৎ স্বচ্ছন্দতাবিধান করিয়া থাকে ॥ ৮৬| 

নতদনন্তর পার্বতী সখী দ্বারা বিশ্বস্থা মহেশ্বরের নিকট নির্জনে বলিলেন 

(ভগবন্! ) অদ্রিপতি “হিমালয় আমার সম্্রানকর্তা, ইহা বিবেচনা পূর্ব 
গনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ 'প্রদর্ণন করুন॥" $| বসা 



কুমারসম্ভবম্। ৫৯ 

তয়া ব্যাহৃতসন্দেশ! সা বতৌ নিভূতা প্রিয়ে। 
চুতযষ্ট্িরিবাভ্যাসে মধৌ পরভৃতোম্মুখী ॥ ২ ॥ 
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় বিস্জ্য কথমপ্যুমাম্। 
খষীন্ জ্যোতির্মময়ান্ সপ্ত সম্মার স্মরশাঁসনঃ ॥ ৩ ॥ 
তে প্রভামগুলৈবেণাম গ্োোতয়ন্তস্তপোধনাঃ। 
সারুহ্ধতীকাঃ সপদি প্রাছুরাসন্ পুরঃ গ্রাভোঃ ॥ এ | 
আপ্র,তাস্তীরমন্দারকুস্থমোৎকিরবীচিযু । 
বোমগঙ্গাপ্রবাহেষু দিউনাঁগমদগন্ধিযু ॥ ৫ ॥  * 
মুক্তীষজ্ঞোপবীতানি বিভ্রতো হৈমবন্কলাঃ | 
রত্বাক্ষসূত্রাঃ প্রব্রজ্যাং কল্পবৃক্ষা ইবাশ্রিতাঃ ॥ ৬ ॥ 
অধঃপ্রস্থাপিতাশ্বেন সমাবজ্জিতকেতুন] | 

সহতরশ্মিনা সাক্ষাৎ সপ্রণামমুদীক্ষিতাট ॥ ৭॥ 

আসক্তবাহুলতয়া সার্দমুদ্ধতয়! ভূবাঁ | 

মহাবরাহদংস্ায়াং বিশ্রান্তাঃ প্রলয়াপদি ॥ ৮ | 
০০ শিস শী 

[গিণী মহকারশাখা সমক্ষে অবস্থান পুর্বক যেরূপ কোকিলামুখে বসন্তের 
হিত আলাপ করে, তদ্দপ প্রিয় মহেশ্বরে অন্থরাগিণী উমা সখীমুখে এরূপ 
লিখা তথার অবস্থিত রহিলেন ॥ ২॥, 

, তধন মদনমথন মহেশ্বর “তথাস্ত” বলির অতিক্রেশে পার্বতীকে পরিহার পুরঃ- 
ব গ্োতিঘর সপ্তধিকে স্মরণ করিলেন ॥৩॥ আত সপ্তধিবন্দও তেজোক্কা শিতে 
গনতল সমুস্তাসিত করিরা অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে প্রভূদমীপে আবিভূতি হই- 

॥ ৪ | তাহারা তীরস্থিত মন্দারতরুচ্যুত-পুষ্পবিক্ষেপি-তরঙ্গ-সমাকুল, দিগ্গজ- 
ণের মদগন্ধে স্বগন্ধী মন্দাকিনীসলিলে, স্নান করিয়া মাসিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ তাহার! 
জাম যচ্তচত্র, কাঞ্চনবকল ও রত্ধমরী জপমালা ধারণ পূর্বক আগমন করাতে 
াপ্র্থাবলদী করপতরুর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬॥ ইহীরা আদিত্য- 
দলের উদ্ধতাগে অবস্থান করেন; সুতরাং কুরধ্যদেব নিজ পতাকা অধোমুখী 
করিয়া নিযে অশ্বচালন পূর্বক গমনের আদেশ-প্রতীক্ষান পরণতিপুরঃসর অবস্থিতি 
রেন। ৭॥ প্রশ্নয়সঙ্কটকালে মহাধরাহ্ কর্তৃক উদ্ধৃত পৃথিবী যথুন পতনাশশ্কায় 
'াহদেবের দক্টে বাহুলতিকা লক করিয়া, অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখন এই 



৬৬ কালিদাষের গ্রস্থাবলী। 

সগশেষপ্রণয়নাদ্বিশ্বযৌনেরনন্তরম্। 

পুরাতনাঃ পুরাবিস্তিধণাতার ইতি কীন্তিতাঃ ॥ ৯ ॥ 
. প্রাক্তনানাং বিশুদ্ধানাং পরিপাকমুপেয়ুাম্। 

তপসামুপভূগ্জানাঃ ফলান্যাপি তপন্ষিনঃ ॥ ১০ ॥. 

তেষাং মধ্যগত! সাধবী পত্যুঃ পাদার্পিতেক্ষণা। 
সাক্ষাদদিব তপঃসিদ্ধিবভাসে বহবরুত্ধতী ॥ ১১॥ 
তামগৌরবভেদেন মুনীংশ্চাপশ্যদীশ্বরঃ। 
্ত্ীপুমানিত্যনাস্ষা বৃত্তং হি মহিতং সতাম্॥ ১১ 
তদ্র্শনাদভূচ্ছপ্তোডূ যান্ দারার্থমাদরঃ। 

ক্রিয়াণাং খলু ধন্ম্যাণাং সৎপত্ট্ো মূলকারণমূ্ ॥ ১৩। 
ধর্মেণাপি পদং শর্বেব কারিতে পার্ববতীং প্রতি। 
ূর্ববাপরাধভীতস্ত কামস্তোচ্ছ সিতং মনঃ ॥ ১৪ ॥ 

অথ তে মুনয়ঃ সর্ব মানয়িত্বা জগদৃগুরুমূ। | 

ইদদমূচ্রনূচানাঃ প্রীতিকণ্টকিতত্চঃ ॥ ১৫ ॥ 

সপ্তর্ষিও সেই সঙ্গে অবস্থিত ছিলেন ॥ ৮॥ বিধাতৃস্ষ্টির অবশিষ্ট সৃষ্িক্রিয়] সম্পাদন 
করাতে পুরাবিদৃগণ কর্তৃক ইহারা প্রাচীন বিধাতা নামে অভিহিত হইয়া! থাকেন।॥ 
ূরবজন্মসঞ্চিত বিশুদ্ধ তপঃফলসম্ভোগ করিয়ট ইহারা তপস্তা হইতে নিরৃত হ 
নাই ॥ ১০॥ সপ্তর্ধিগণের মধ্যবন্তিনী অকুপ্ধতী পতি বশিষ্ঠের পদদয়ে নেত্র নি্গেগ 
পূর্বক যেন তাহাদিগের মূর্তিমতী তপঃসিদ্ধিরস্তায় বিরাজিত রহিয়াছেন॥ ১১। 
অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি সকলকেই শূলপাণি সমান সমাদর করিলেন। বস্তুতঃ সাধুগ 

চরিত্রেরই আদর করেন, স্ত্রী-পুরুষ বিচার করেন না ॥ ১২॥ অরুদ্ধতীকে দর্শন- 

মাত্র দারপরিগ্রহে ত্রিনয়নের অতীব আগ্রহ সঞ্জাত হইল। কেন না, পতিপরানণ 
ারধ্যাই ধর্মসাধনের শ্রেষ্ঠ হেতু ॥ ১৩॥ 'সন্রীক হইয়া ধরধান্্ঠান করিবে» এই বি 
মহেস্বরের পার্বতীগ্রহণবাসন! উৎপাদন করিলে পূর্বাপরাধ্ভীত মদনের মনে 
পুনৃজ্জীবনাশার সঞ্চার হইল ॥ ১৪॥ 

তখন বেদবেদাঙ্গ বি, খধির্দ প্রাতিগরনু্ হইয়া জগনৃগুরু .মহেষ্বরের 

মর্চনা পূর্বক “বলিতে আরম্ত করিলেন ॥ ১৫ (হে প্রভা! আমরা ৫ 



€ কুম্মারসস্তবমূ। 

যদব্রহ্ম সম্যগান্নাতং যদগ্ৌ৷ বিধিনা হুতম্। 
যচ্চ তপ্তং তপস্তস্ত বিপক্কং ফলমন্য নঃ ॥ ১৬॥ 

যদধ্যক্ষেণ জগতাং বয়মারোপিতাস্য়া । 

মনোরথস্যাবিষয়ং মনোবিষয়মাত্বনঃ ॥ ১৭ ॥ 
যস্য চেতসি বর্তেথাঃ স তাবু কৃতিনাং বরঃ। 

কিং পুনব্রশ্ধযোনের্যস্তব চেতসি বর্ততে॥ ১৮ ॥ 

সত্যমর্কীচ্চ সোমাচ্চ পরমধ্যাম্মহে পদম্। 

অগ্ঠ তুচ্চৈস্তরং তাভ্যাং ম্মরণানুপ্রহাত্তব ॥ ১৯ ॥* 
ত্রুসম্ভাবিতমাত্বানং বন্ছ মন্যামহে বয়ম্। 

প্রায়ঃ প্রত্যয়মাধত্তে স্ব গুণেষত্তমাদরঃ ॥ ২০ ॥ 

যা নঃ প্রীতিবিরূপাক্ষ ! তরদনুধ্যানসম্ভবা | 

সা কিমাবেছ্যতে তুত্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ ২১ ॥ 
সাক্ষাদ্দ_ফ্টোহসি ন পুনবিবিস্তাং বয়মগ্জসা । 
প্রসীদ কথয়াত্মানং ন ধিয়াং পথি বর্তসে ॥ ২২ ॥ 

[বিধি বেদপাঠ করিয়াছি, যথানিয়মে অগ্রিতে যে আহুতি প্রদান করিয়াছি, 

র বে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহার ফল অগ্য পরিপূর্ণ হইল ॥ ১৬॥ আপনি 
গতের অধ্যক্ষ হইয়াও আমাদিগকে আপনার বাসনার অগোচবীভূত হৃদয়ে 
তিষ্ঠিত করাতে (আপনি আমাঁদিগের অন্বেষণ করাতে) আমরা পরম 
২র্ষ প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৭॥ আপনি যাহার চিত্তমন্দিরে বিরাঞজজিত থাকেন, 
তার্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অগ্রণী; আপনার হৃদয় ব্রঙ্গার উৎ- 

তসল; পেই হৃদয়ে যেস্থান প্রাপ্ত হয়, তাহার বিষয় আর কি বলিব? ১৮ ॥ 
মরা চন্দ্রহূয্যাপেক্ষাও উচ্চন্থাবে অধিষ্ঠান করি স্য, কিন্তু আপনার স্মরণ- 
সাদে অগ্ক আমর] তদপেক্ষাও উচ্চতর স্থান লাভ করিলাম ॥ ১৯ ॥ আপনা 

সক সতরুত হইয়া আমরা আত্মীকে যার পর নাই কৃতরুত্য জ্ঞান করিলাম । 
টন না, মহাজনকৃত সকার প্রায়ই লোকের নিজ গুণের প্রতিংপ্রত্যয় উৎপাদন 
রে॥২০। হে বিরূপাক্ষ ! আপনি নিরম্তর দেহিগণের, অন্তরে বিরাক্িত রহিয়াছে । 
[পনি স্বরণ করধতে আমরা যে আনন্দ লাভ করিলাম," তাহা আপনার নিকট 
করা অনাধশ্বক ॥ ২১॥ আমর! প্রত্যক্ষ আপনাকে দেখিয়াও আপনার 
! টা 



]' ্ 

৬২ কালিদাসের গরস্থাবলী। 

কিং যেন স্থজসি ব্যক্তমুত যেন বিভষি তৎ। 
অথ বিশ্বস্য সংহর্তী ভাগঃ কতম এষ তে ॥ ২৩। 

অথবা স্থুমহত্যেষা প্রার্থনা দেব! তিষ্ঠতু। 
চিন্তিতোপস্থিতীংস্তাব শাধি নঃ করবাম কিম্ ॥ ২9 | 

অথ মৌলিগতস্তেন্দোবিশদৈদ শিনাংশুভিঃ | 
উপচিন্বন্ প্রন্তাং তন্বীং প্রতযাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ 

বিদিতং বো যথা স্বার্থা ন মে কাশ্চি€ প্রবৃত্তয়ঃ | 

নু মূত্তিভিরষ্টাভিরিথস্তুতোইস্মি সুচিতঃ ॥ ২৬ ॥ 
সোহহং তৃষ্ণাতুরৈৰৃ্টিং বিদ্যুত্বানিব চাতকৈঃ। 
অরিবিপ্রকৃতৈর্দেবৈঃ প্রসূতিং প্রতি যাচিতঃ ॥ ২৭ | 
অত আহর্ত,মিচ্ছামি পার্ববতীমাত্জন্মনে | 

উৎ্পত্তয়ে হবিত্োোক্ত,জমান ইবারণিম্ ॥ ২৮ ॥ 
পিপিপি তি 

' তত্ব হৃদয়ক্রম করিতে সমর্থ হইতেছি না; অন্তুকম্প! পুরঃসর সয় স্বরূপ বুঝাই 

 দ্িউন। আপনি আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর ॥ ২২॥ এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট মূর্তি 
আপনার কোন্ মূর্তি? যে মৃত্ঠিতে স্থাবরজঙ্গমাত্ক জগৎ স্থাষ্ট করেন, ইহা? 

' সেই মৃত্তি? অথবা যে যুক্তিতে চরাচর বিশ্ব পালন করেন, তাহা কিংবা যে মুদি 
জগতের সংহার করেন, সেই মত্তি? ২$॥ অথবা অতীব দুর্বোধ্য বলিয়া আপনা 

স্বরূপনির্দেশরূপ মহতী প্রার্থনায় এখন আবপ্তপ নাই। স্মরণমাত্র আমরা ০ 
 হইয়াছি ; আমরা কি করিব, অনুমতি করুন ॥ ২৪ | 

তদনন্তর পরমেশ্বর মহেশ্বর শুন্রবর্ণ দশনচ্ছটায় ললাটস্থ চন্দ্রকলার ক্ষীণপ্রত 

' সংবর্ধিত করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ২৫ ॥ হে যুনিবৃন্দ ! আমার কোন কর্ম 
স্থার্থসাধনার্থ নহে, তাহা আপনারা জ্ঞাত আছেন। আমার অষ্টমৃত্তিই এইর? 
'পরার্থসাধনোদেশে প্রবৃত্তি প্রকাশ করিতেছে ॥ ২৬॥ * তৃষ্ণার্ত চাতক যে 
' মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, তন সুরবন্দ শক্র কর্তৃক উদ্বেজিত হইয়া আমা! 
'সন্তানোৎপত্তি প্রার্থনা করিম়্াছেন ॥ ২৭॥ সেই হেতু আমি, যদ্রযান ফোন 
'অনলোৎপারদনার্থ অরণিকাষ্ঠ সঞ্চয় করেন, তদ্রপ পুভ্রোৎপাদনার্থ, গৌরীকে 
হরির তিরিত রত লেন ১ পিরিতি এচিনিেরাি ফারিয়ার জা 

অষ্টমুর্তি যথা--ক্ষিতিমূর্তি-_শর্ব । জ্লগজুর্তি-ভব; বহ্মূর্তি-ীদ্র। বাযুমুর্তি-উ৫ | 

আকাশঘূর্ঠি-ভীম ) সোমমূর্তি-মহাদেব) সুর্যামূ্তি--ঈশাম। যজমানমূর্তিএ পঞ্ুগতি। 



কুমারসম্ভবঘূ । ৬৩ 

তামস্মদর্থে যুক্সাতির্যাচিতব্যো হিমালয়ঃ । 

বিক্রিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সন্বন্ধাঃ সদনুঠিতাঃ ॥ ২৯ ॥ 
উন্নতেন.স্থিতিমত৷ ধুরমুদ্বহতা৷ ভূবঃ | 
তেন ,.যোজিতসম্বন্ধং বিত্ত মামপ্যবঞ্চিতম্ ॥ ৩০ ॥ 
এবং বাচ্যঃ স কন্যার্থমিতি বো নোপদিশ্টাতে। 

ভবগপ্রণীতমাচারমামনন্তি হি সাধবঃ ॥ ১ ॥ 

মার্ধাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্তু,মর্তি। 

প্রায়েণৈবংবিধে কার্ষ্যে পুরন্ণীণাং প্রগল্ভতা৷ ॥ ৩২ ॥ 
তথ প্রয়াতৌষধিপ্রস্থং সিদ্ধয়ে হিমবপুরম্। 

মহাকোশীপ্রপাতেহন্মিন্ সঙ্গমঃ পুনরেব নঃ ॥ ৩৩ ॥ 

তম্মিন সংযমিনামাঘ্ে জাতে পরিণয়োন্মুখে | 

জহুঃ পরিগ্রহব্রীড়াং প্রাজাপত্যাস্তপস্থিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 

ততঃ পরমমিতুযুক্ত1 প্রতস্থে মুনিমগ্ুলম্। 

ভগবানপি সম্প্রা্তঃ প্রথমোদ্দিষ্টমাস্পদম্ ॥ ৩৫ ॥ 
পো ািস। ৮৮ ৮ শাশীশশী শশী তি শীট 

'হবণ করিতে চ বাসন! করিয়াছি ॥২৮॥ আপনারা আমার জন্য হিমাপ্রিসকাশে, 
্তীকে প্রার্থনা করুন। সাধুজনান্ুষ্ঠিত সম্বন্ধ কদাচ ব্যর্থ হয় না॥২৯॥ 
[ত, স্িতিশীল, ধরাধারণপমর্থ হিমা(রির সহিত এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে আমারও 
যাদাহানি হইবে না ॥ ৩০ ॥ কন্ার জন্য হিমাচলকে কি প্রকার বলিতে হইবে, 
চ| আপনাদিগকে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, আপনারা যে 

প্রণয়ন করিয়াছেন, সাধুগণ তাহাকেই আচরণীয় বলিয়া থাকেন ॥ ৩১॥ 
ধা অরুদ্ধতীও এই কার্ষেয সহায়তা করিতে পারেন। যেহেতু, এই সমস্ত কার্ষ্যে 
জনেরই অধিকতর চাতুর্য্য দেখা যায়॥ ৩২ ॥ অতএব কার্য্যসাধনার্থ আপনার। 
দ্র রাজধানী ওষধিপ্রস্থে যাত্রা করুন। এই হটিরনিগাতে পুনরায়, 
দিগের মিলন হইবে ॥ ৩৩ ॥ 

'মিপ্রবর পণুপতি দারপরিগ্রহে সমুগ্ত হইয়াছেন দেখিয়া" প্রজাপতিনন্দন্ 
" তাহাদের পরিণয়জনিত লজ্জা বিসঙ্্মন করিলেন ॥ ৩৪॥ অনস্তর তাহারা 
বলিয়া পরশথর্দ করিলেন । ভগৰান্ পশ্ডপতিও পূর্বোক্ত (মহাকোশীপ্রপাত) 
পুস্িত হইলেন | ৩৫ মনোবেগগামী, খষিরুন্দ অসিবৎ-স্টামবর্ণ গগলপথে 



৬ কালিদাষের গ্রস্থাবলী। 

তে চাকাশমসিশ্থামমুণ্পত্য পরমর্যয়ঃ | 

আসেছুরোবধিপ্রস্থং মনসা! সমরংহসঃ ॥ ৩৬ ॥ 

অলকামতিবাহ্োৈব বসতিং বন্থুম্পদাম্। 
্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিত্বম্ ॥ ৩৭ ॥ 

গঙ্গাআোতঃপরিক্ষিপ্তং বপ্রান্তত্লিতৌষধি | 
বৃহন্মণিশিলাসালং গুপ্তাবপি মনোহরম্ ॥ ৩৮ ॥ 

জিতসিংহভয়। নাগা যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ | 

রঞ্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ পৌর! যোধিতো বনদেবতাঃ ॥ ৩৯ ॥ 
শিখরাসক্তমেঘানাং ব্যজ্যান্তে যন্ত্র বেশানাম্। 

অনুগর্জিজিতসন্দিপ্ধাঃ করণৈমু রজন্বনাঃ ॥ ৪০ ॥ 
যত্্র কল্পদ্রমৈরেব বিলোলবিটপাংশুকৈঃ। 
গৃহযন্ত্রপতাকাশ্রীরপৌরাদরনির্ষিতা ॥ ৪১। 
যত্র শ্রটিকহর্ম্যেযু নক্তমাপানভূমিযু। 
জ্যোতিষাং প্রতিবিশ্বানি প্রাপ্প এবন্ত্াপহারতাম্ ॥ ৪২ ॥ 

গমন করত ওষধিপ্রস্থে সমুত্তীর্ণ হইলেন ॥ ৩৬॥ ধনসম্পদের আম্পদ অলকাণুরী। 
কিয্দংশ গ্রহণ পূর্বক এবং অমরাবতীর অতিরিক্ত জনসমূহকে নিষ্কাশিত করিয়া 
যেন এই ওঘধিপ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥'৩৭॥ এ পুরী গঙ্গাপ্রবাহে সংবেিত 

উহার প্রাকারমধ্যে ওষধিলতা সমুদ্তা সিত রহিয়াছে; অত্যুন্নত প্রাচীর সকর মা 
মাণিক্যে ধটিত ) সুতরাং উহার গ্রাচীরবেষ্টন অকৃত্রিম হইলেও পরম সুমৃশ্থ ॥৩ 

বারণকুল এখানে সিংহ হইতে ভীত হয় না; তুরগগণ ভূবিবর হইতে সঞ্জাত হয 

যক্ষ ও কিন্নরেরা এই স্থানের অধিবাসী এবং বনদেবীগণই পুরবালা ॥ ৩৯॥ মো 

রাজি এই পুরীর গৃহশিধরে সংলগ্ন থাকে ৭ সুতরাং গৃহাত্যন্তরে বাস্যমান মুর 

গুনিলে জলদগর্জন বলিয়া সন্দেহ হয়; কেবল লয়াদি দ্বারা মুরজধ্বনি বদি 

পরিজ্ঞাত হওয়া যাঁয় ॥ ৪০ ॥ এখানে শাধাগুলিতে চীনাংগুক ( বস্ত্রবিশেষ ) বি 
ঘ্বিত থাকাতে কর্পতরুরাজি পুরবাসিগণের অযত্বরচিত ধবজদণ্ডসমৃদ্ধিত 

কার্ধ্য সম্পাদন করে অর্থাৎ উহা যেন অযস্স্থাপিত পতাকার ন্যায় শোতা পায়। 

যামিনীযোগে এই স্থানে তারকামারা৷ স্ষটিকময় হশর্যসমূহে বিরচিত পানী 

গকিবিঘিত হইয়া কুক্থমোগ্হারের শোভা সম্পাণন করিয়া থাকে!ঈ 



যত্রৌষধিপ্রকাশেন নক্তঃ দর্শিতসঞ্চরাঃ ৷ 

অনভিজ্ঞান্তমিআ্াণাং ছুদ্দিনেষভিসারিকাঃ ॥ ৪৩ ॥ 
যৌবনান্তং বয়ো যস্মিশনান্তকঃ কুম্তমায়ুধাৎ। 
রতিখেদসমুণ্খপন্তা নিদ্রা সংজ্াবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ 

জ্রভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠেল লিতাঙ্গুলিতঙ্জনৈঃ | 
যত্র কোপৈঃ কৃতাঃ স্্রীণামাপ্রসাদার্থিনঃ,প্রিয়াঃ ॥ ৪৫ ॥ 
সম্তানকতরচ্ছায়াস্থপ্তবিদ্ভাধরাধবগম্। 
যস্য চোপবনং বাহং গন্ধবদূগন্ধমাদনম্ ॥ ৪৬ ॥ ( কুলকম্) 

অথ তে মুনয়ো দিব্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবতং পুরম্। 
স্বর্গাভিসন্ধি স্বকৃতং বঞ্চনামিব মেনিরে ॥ ৪৭ ॥ 

তে সন্মনি গিরেরেগাছুনুখছ্বাঃস্থবীক্ষিতাঃ। 

অরতেরুর্জটাভারৈলিখিতানলনিশ্চলৈঃ ॥ ৪৮ ॥ 
গগনাদবতীর্ণ সা যথাবৃদ্ধপুরঃসরা | 

তোয়ান্তর্ভাস্করালীব রেজে মুনিপরম্পরা ॥ ৪৯ ॥ 

নগরে েখাচ্ছর দিনে রজনীযোগে ওষবিনূহ সমুদ্ভাসিত হইয়া সমতা 
লোকিত করাতে অভিসারিকার৷ অন্ধকার বোধ ক্রিতে পারে না ॥ 2৩. 
স্থানে চিরদিনই যৌবন বিগ্বমান,১ মদন ব্যতীত অন্য উৎপীড়ক ন্বাই; 
ঠধেদজাত নিদ্রা ব্যতীত কোন প্রকার সংজ্ঞাবিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় না॥ 88 
ত্য প্রণরিনীগণ কুপিত হইয়া জতঙ্গিসহকারে কটাক্ষপাত, ওষ্ঠকম্পন ও 
[লিতজ্জন করিলে, যাবৎ তাহাদিগের কোপশীস্তি না হয়, 'তাঁবৎ যুবরুগ্নণ 
নন করিতে যন্র করিয়া থাকেন॥ ৪৫॥ যে গন্ধমাদনগিরির সৃত্তানক- 
্ানায় বিষ্যাধররূপ পথিকেরা শয়ান্ত হইয়! বিশ্রাণ লাত করে, সেই স্বগন্ধ- 
পর্বতপতি ইহার বাহ্োগ্কান ॥ ৪৬ ॥ 
তদনত্তর দিব্যধিবৃন্দ হিমালয়ের রাজধানী দর্শন পুরর্বক বিবেচনা করিলে: 

স্ব্লাতাকাঙ্ষায় পুণ্যসঞ্চয় করা প্রয়োজনীয়, এ কথ প্রতারণা মাত্র ॥ $৭॥ 
তর তাহারা বেগে ওধিপ্রস্থগরীতে অবতীর্ণ হইলেন। দ্বারপালেরা তাহা 
গের চিত্রলিখির্ত অন্নিশিখাতুল্য. নিশ্মল এটাভুট উদ্ধ'নেতরে দ্র করিতে 
৪ ৪৮ ॥ হারা বতোমার্দ হইতে অবত্রুণ পূর্বক ভ্েষ্ঠানুক্রমে ত্বরস্থিতৃ 



৬৬ ... কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তানর্ঘযামর্্যমাদায় দুরাৎ প্রত্যুদ্যযৌ গিরিঃ। 
নময়ন সারগুরুতিঃ পাদন্যাসৈবন্থুন্ধরাম্॥ ৫০ ॥ 
ধাতৃতাআাধরঃ প্রাংশুদে ব্দারবৃহদভূজঃ | ' 
প্রকত্যৈব শিলোরস্বঃ স্ুব্যাক্তো হিমবানিতি ॥ ৫১ ॥ 
বিধিপ্রযুক্তসৎকারৈঃ স্বয়ং মার্গন্য দর্শকঃ | 
স তৈরাক্রাময়ামাস শুদ্ধান্তং শুদ্ধকর্্মাভিঃ ॥ ৫২। 
তত্র বেত্রাসনাসীনান্ কৃতাসনপরিগ্রহঃ | 

ইন্যবাচেশ্বরান্ বাচং প্রাঞ্জলিভ্ ধিরেশ্বরঃ ॥ ৫৩ ॥ 
অপমেঘোদয়ং বর্ষমদৃষটকুম্থমং ফলম্ । 
অতকিতোপপন্নং বো দর্শনং প্রতিভাতি মে ॥ ৫৪ | 
মূঢং বুদ্ধমিবাত্মানং হৈমীভূতমিবায়সমূ। 
ভূমেদিবমিবারূঢং মন্যে ভব্নুগ্রহাৎ ॥ ৫৫ ॥ 

হইলে সলিলগর্ভে প্রতিবিষিত আদিত্যশ্রেণীবং শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥& 

হিমাচল অর্থ্য লইয়া! সারবত্বা হেতু গুরুতার-চরণবিক্ষেপে ধরাতল অবন? 

করিয়৷ দূর হইতে পুজনীয় খধিবৃন্দের প্রত্যুণগমন করিলেন ॥ ৫০॥ তায 
ওষ্ঠাধর 'গৈরিকাদি ধাতুর ন্ঠায় লোহিতধর্ণ, দেহ দেবদারুতরুর ন্যায় স্থ্ী 
বাহুদ্বয় আজ্ান্ুলম্বিত এবং বক্ষঃপ্রদেশ স্বতঃসিদ্ধ পাষাণখণ্ডের ন্যায় বিশাল ).4 

সমস্ত (লক্ষণ) দর্শনে ইনিই সেই স্থাবরাত্বক হিমাদ্রি বলিয়া স্পষ্টই গ্রতী 

হইল ॥ ৫১॥ 

_. হিমাদ্রি সেই সমস্ত পবিব্রকর্মা ধধিব্ন্দের যখাবিধি অর্চনা পূর্বক স্ব্ং গা 

প্রদর্শক হইয়া! অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া চলিলেন ॥ ৫২॥ তথায় খাষিগণ বেরা 

সমাসীন হইলে অদ্রিরাজ আসনে উপবেশন পূর্বক করপুটে তাহাদ্দিগকে বর্থি 

আরম্ভ করিপ্লেন ॥ ৫৩॥ আপনাদিগের এই অতর্কিত দর্শনলাত, বিনা মে 

জলবর্ষণ ও বিনা পুণে ফলোদয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ৫৪॥ আমার বো 

হইতেছে, আমি যেন্জ্ঞানশৃন্ঠ ছিলাম, (অধুনা) আপনাদিগের এই অনু 

্রদ্ব ( জানবান্ ) হইলাম; "আমি তেন তৃতলে ছিলায়, এখন খা 

হুইলাদ ॥ ৫৫ | অপনাদিগের.সভাগমনে অন্ত হইতে আমি জীবরলের দি 



কুমারসম্ভবম্ | ৬৭ 

অগ্ প্রভৃতি ভূতানামধিগম্যোহস্যি শুদ্ধয়ে । 

যদধ্যাসিতমর্ত্তিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে ॥ ৫৬ ॥ 

অবৈমি পুতমাত্মানং ঘ্য়েনৈব দ্বিজোত্তমাঃ | 
মৃদ্ধি গঙ্গাপ্রপাতেন ধৌতপাদাস্তস! চ বঃ ॥ ৫৭ ॥ 
জঙ্গমং প্রৈষ্যভাবে বঃ স্থাবরং চরণাঙ্কিতম্। 
বিভক্তানুগ্রহং মন্যে দ্বিরূপমপি মে বপুঃগ॥ ৫৮ ॥ 

ভবৎসম্তীবানোশ্ায় পরিতোষায় মুচ্ছতে | 
অপি ব্যাপুদিগন্তানি নাঙ্গানি প্রভবস্তি মে ॥ ৫৯7 
ন কেবলং দরীসংস্থং ভাম্বতাং দর্শনেন বঃ। ২ 

অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোহপি পরং তমঃ ॥ ৬০ ॥ 

কর্ঘব্যং রো ন পশ্যামি স্তাচ্চে কিং নোপপপগ্ভতে | 

মন্যে মপাবনাধৈব প্রস্থানং ভবতামিহ ॥ ৬১ ॥ 

১২৮৭ *শপাশ্ী শী শিশীাশ্াীপীশ্শীী্িািটশীস পরি ০ না মিরর ৬ পা শিট পাপ পা পপ পপসপেপপ্পপ পাপা পপি 

ক তীর্ঘরূপে পরিণত হইলাম। যেহেতু, যেখানে আপনাদিগের ন্যায় 

পুরুষবৃন্দের অধিষ্ঠান, তাহা তীর্থ বলিয়াই গণনীয় হইয়া থাকে ॥ ৫৬। 
দ্বিজান্তমবন্দ! আমি ছুইটি পদার্থ দ্বারাই আত্মাকে পবিত্র জ্ঞান করিতেছি । 
য, মস্তকোপরি মন্দাকিনীর সলিলধারাপতন, দ্বিতীয়, আপনাদিগের পাঁদধোত 

॥৫৭॥ আমার দেহ স্থাবর জঙ্গম এই ছুই প্রকার হইলেও আপনাদিগের 

[দে & দ্বিবিধ দেহই পৃথক্ পৃথক্রূপে অন্গৃহীত হইয়াছে । স্থাবরদেহ 
পনাদিগের কিন্কররূপে সংস্থিত এবং জঙ্গমদেহ আপনাদিগের পদচিহ্ে 

ইত।৫৮॥ আপনাদিগের অন্কম্পীজনিত হর্য এত অপরিষিত হইয়াছে যে, 
মার দিগন্তব্যাপী দেহেও তাহার স্থানসন্কুলন অসম্ভব ॥ ৪৯ ॥ আপনাদিগের 

জোময়ী মূত্তির আবির্ভাবে কেবল যে আমার গুহাগত তিমিব্ররাশি অপস্থত 
ল, তাহা নহে; অধিকন্ত আমার অন্তরস্থ রজোগুণের পরবর্তী অজ্ঞানতিমিরও 

টরিত হইল ॥ ৬* ॥ আমার এ স্থানে আপনাদিগেরু ত কোন কর্ম ( প্রয়োজন+ 
হইতেছে না, ফাঁদি থাকে, তবে, তাহা সুম্পন্ন হইতেছে না৷ কেন? আমার 
তুতাবিধানার্থই বোধ হয় এখানে আপনাদিগের পদার্পণ হইয়াছে, ৬৯৪ 
ৃ্ রি | 



৬৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তথাপি তাবৎ কম্মিংশ্চিদীজ্ঞাং মে দাতুমর্থ | 
বিনিয়োগপ্রসাদা হি কিন্করাঃ প্রভবিষ্ুযু॥ ৬২। 

এতে বয়মমী দারাঃ কণ্যেয়ং কুলজীবিতম্। : 

ব্রত যেনাত্র বঃ কা্য্যমনাস্থা। বাহাবস্তযু ॥ ৬৩ ॥' 

ইত্যুচিবাংস্তমেবার্থং গুহামুখবিসর্পিণা । 
দ্িরিব প্রতিশব্দেন ব্যাজহার হিমালয়) ॥ ৬৪ ॥ 

অথাঙ্গিরসমগ্রণ্যমুদাহ্রণবস্তম্থ । 

ধষয়ো নোদয়ামান্ঃ প্রত্যুবাচ স ভূধরম্ ॥ ৬৫ ॥ 
উপপন্নমিদং সর্ববমতঃ পরমপি ত্বয়ি। 

মনসঃ শিখরাণাঞ্চ সদৃশী তে সমুন্নতিঃ ॥ ৬৬॥ 

স্থানে ত্বাং স্থাবরাত্মানং বিষ্ণুমানুত্তথা হি তে। 
চরাচরাণাং ভূতানাং কুক্ষিরাধারতাং গতঃ ॥ ৬৭ | 
গামধাস্তৎ কথং নাগো মৃণালমৃদ্রতিঃ ফণৈঃ। 

আ রসাতলমুলাৎ ত্বমবালন্বিষ্যথা ন চে ॥ ৬৮ ॥ 

যাহা হউক, আমাকে কোন কার্য্ানুষ্ঠানে আদেশ প্রদান করুন। কেন? 

প্রভুর আদেশ পাইলেই কিন্করেরা কতকৃত্যু হয় ॥ ৬২॥ বাহপদার্থের (রা 

কথা দুরে থাকুক, আমি স্বয়ং আমীর মহিষী এবং আমাদিগের বংশের নী 

্বরূপিধী এই কন্যা, এই সকলের মধ্যে যাহার দ্বারা আপনাদিগের কার্য মগ 

হয়। অনুমতি করুন ॥ ৬৩ ॥ 

হিমাচল এই 'কথা বলিবামাত্র গুহাত্যন্তরে সেই বাক্যের প্রতিধ্বনি প্রতিনা? 

হওয়াতে বোধ হইল যেন, পর্কতপতি সেই কথা দুইবার উচ্চারণ করিলেন 1 

“অনন্তর খধিবৃন্দ বাগিপ্রবর অঙ্গিরা ধষিকে প্রত্যুততরদানে ইঙ্গিত করিণে।( 

খষিবর বলিজত আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৫॥ (হে অদ্রিপতে 1) এই সকন (ঝা 

এবং এতদপেক্ষা অধিক বলাও তোমার পক্ষে সম্তব। কারণ, তোমার দা 
*টিন্তউ্য়ই সমান উল্লত৬৬॥ লোকে যে তোমাকে স্থাবরাত্ক বি বর 

ধাঁকৈ, তা! সর্গত।' কেন না, তোমার কুক্ষি (বিষুর ্ঘায়) চর়াচর 
আধার'| ৬৭ তুমি বসুনধরাকে রস্ৃতল পর্যন্ত ধারণ না করিলে কি অনূরঠ 



কুঁমারসম্তবমূ। ৬৯ 

অচ্ছিন্নামলমন্তানীঃ সমুদ্রোম্ধ্যনিবারিতাঃ | 
পুনস্তি লোকান্ পুণ্যত্বাৎ কীর্তয়ঃ সরিতশ্চ তে ॥ ৬৯ ॥ 

যখৈৰ শ্লাঘ্যতে গঙ্গা পাদেন পরমেষ্ঠিনঃ । 
প্রভবেণ দ্বিতীয়েন তথৈবোচ্ছিরপা ত্বয়া ॥ ৭০ ॥ 
তির্য্যগৃদ্ধ মধস্তাচ্চ ব্যাপকো মহিমা হরেঃ । 

ত্রিবিক্রমোগ্তম্তাসীৎ স তু শ্বাভাবিকস্তব ॥ ৭১ ॥ 

যন্ভ্রভাগভূজাং মধ্যে পদমাতস্থ,া ত্বয়া। 

উচ্চৈহিরগ্ায়ং শূঙ্গং স্থমেরোবিতথীকৃতম্ ॥ ৭২ ॥ * 
কাঠিন্যং স্থাবরে কায়ে ভবতা সর্ববমর্পিতম্ । 
দন্ত তে ভক্তিনআরং সতামারাধনং বপুঃ ॥ ৭৩ ॥ 
তদাগমনকার্য্যং নঃ শূণু কার্য্যং তবৈব তত । 

শ্রেয়সামূপদেশাৎ তু বয়মত্রাংশভাগিনঃ ॥ ৭৪ ॥ 

অণিমাদিশুণোপেতমস্পৃষ্টপুরুষান্তরম্। 
শব্দমীশ্বর ইত্যুচ্ৈঃ সার্ধচন্দ্রং বিভর্তি যঃ ॥ ৭৫ ॥ 

সুকুমার ফণাঁর উপর উহা রহন করিতে সমর্থ হইতেন.? ৬৮॥ তোমার 
প্রবাহা, সাগরতরঙ্গ কর্তৃক অপ্রতিরুদ্ধা, পবিভ্রসলিলা গঙ্গ৷ এবং অবিচ্ছিন্ন 

লা কীর্তি এই ছুইটিই আত্মবিশুদ্ধিবশে জনসাধারণকে পবিত্র করিতেছে ॥ ৬৯ 

ব্যাপী হইয়াছিল; কিন্তু তোমার মহিম! স্বভাবতঃ সর্বব্যাপী ॥ ৭১ 
ইন্জাদি যজ্ঞভাঁগভোজিগণের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া স্থমেরুগিরির কাঞ্চন 

গকেও ব্যর্থীকৃত করিয়াছ ॥ ণই॥ তুমি তোমার স্থাবরদেকে নিখিল কাঠি 
পিত রাখিয়াছ, কিন্তু সঙ্জনের আত্বাধনায় নিরত এই জঙ্গমদেহ নিত তক্তি 

বিনম্র॥ ৭৩॥ এখন আমাদিগের উপস্থিতিকারণ প্রবণংকর। সৈই র্্মটি 
পক্ষেই কল্যাপর্কর। আমরা কেবল স্নষ্ঠানে- উপদেশদান্জন্ত পুণ্য প্রা 
হব ॥৭৪॥ যে লাম পুরুষানতরে প্রযুক্ত হয় না, যিনি সেই জনিমাদি, শট 



৭ কালিদাসের ্রস্থাবলী। 

কল্লিতান্যোন্যসাম্থ্যৈঃ পৃথিব্যাদিভিরাত্মতি; 
যেনেদং ধ্রিয়তে বিশ্বং ধূর্য্র্যানমিবাধ্বনি ॥ ৭৬ | 
যোগিনে। যং বিচ্বন্তি ক্ষেত্রাভ্যন্তরবন্তিনম্ 1. 
অনাবৃত্তিভয়ং যস্ত পদমানুন্নীষিণ? ॥ ৭৭ ॥ 

স তে দৃহিতরং সাক্ষাৎ সাক্ষী বিশ্বস্ত কর্মণাম্ | 

বৃথুতে বরদঃ শস্তরম্মসংক্রামিতৈঃ পদৈঃ ॥ ৭৮ 
তমর্থমিব ভারত্যা স্তৃতয়া যোক্ত,মলি। 
অশোচ্যা হি পিতুঃ কন্যা সদ্ভর্তপ্রতিপাদিতা ॥ ৭৯। 
যাবন্তেতানি তৃতানি স্থাবরাণি চরাঁণি চ। 

মাতরং কল্পয়ান্ত্বনামীশো। হি জগতঃ পিতা ॥ ৮০ | 

প্রণম্য শিতিকণ্ার বিবুধাস্তদনন্তরমূ। 
চরণৌ রঞ্য়্স্তাশ্চ্ড়ামণিমরীচিভিঃ ॥ ৮১ ॥ 

উমা বধূর্বান্ দাতা যাচিতার ইমে বয়মূ। 
বরঃ শস্তুরলং হোষ ত্ৎকুলোদ্ুতয়ে বিধিঃ ॥ ৮২। 

বাচক * ঈশ্বর সংজ্ঞা ও অর্দচন্ত্র ধারণ করিয়াছেন, সারধি কর্তৃক রথধারণো 
্যায় যিনি পরস্পরসহায়তাকারিণী ক্ষিত্যাদ্দি.নিমূর্তির সাহায্যে এই বিশ্বসংগী। 
ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যোগিবৃন্দ ধাহাকে দেহমধ্যগত পরমাস্রূপে ধা 
করেন এবং বহার স্বরূপঞ্রাপ্তি স্ধীগণ কর্তৃক তবতয়বিনাণী বলিয়া কীর্তিত হা 
বিশ্বের কর্মসাক্ষিস্বরূপ সিদ্ধিদাতা সেই মহাদেব তোমার কন্তাকে স্বয়ং প্রা 
করিতেছেন এবং আমাদিগের দ্বারা তোমাকে তাহা জানাইয়াছেন ॥ ৭৫-%%। 

বাক্যের সহিত যেমন অর্থের মিলন হয়, সেইরূপ নিজ কন্যার সহিত তুমি মে 
মহেশ্বরের সংযোগ করিয়। দেও। কন্ঠ! সুৎপাত্রে প্রদত্ত হইলে পিতাকে শোৰ 

প্রাপ্ত হইতে হয় না॥ ৭৯॥ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব তোমার কন্ঠাকে মাতৃসধো 

ধন করিবে । কেন না। সেই মহেশ্বর ব্রদ্মা্ডের পিতা ॥ ৮০ ॥ সুরবৃন্দ অগ্রে মহ 
স্বরকে প্রণতিপুরঃসর ততপরে নিজ নিগ্জ মন্তকন্থ চুড়ামণিমরীচিমালায় তোমা? 

কষ্ঠার পদযুগল রঞ্জিত করুন 1৮৮১ ॥ উমা বধূ ( সশ্পরদেয়া), তুমি দাতা, আমা 

প্রার্থী, শু পাত্র? হ্তরাং এ সম্বন্ধ ডোমার বংশের অত্যুদয়ের ইষারণ হইবে | 
% অগঙধ্য--অপিমা। লঘিমা, ব্যাপ্তি, গ্াকাম্য, মহিমা, ঈশিত,*বশিত্, কামাবসারিতা। 



কুমারসম্তবমূ। ৭১ 

আন্তোতুঃ স্ত.য়মানহ্য বন্দ্যস্যানন্য বন্রিনঃ | 

স্থৃতাসম্বন্ধবিধিন! ভব বিশ্বগুরোগু রঃ ॥ ৮৩ ॥ 

এবংবাদিনি দেবযৌ পার্খে পিতুরধোমুখী । 
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ববতী ॥ ৮৪ ॥ 

শৈলঃ সম্পূর্ণকামোহপি মেনামুখমুদৈক্ষত। 

প্রায়েণ গৃহিণীনেত্রাঃ কন্যার্থেষু কুটুন্ঘিনট ॥ ৮৫ ॥ 
মেনে মেনাপি তৎসর্ববং পত্যুঃ কাঁ্্যমভীপ্লিতম্। 
ভবস্ত্যব্যভিচারিণ্যে ভর্তুরিষ্টে পতিত্রতা ॥ ৮৬ 
ইদমত্রোত্তরং স্যাষ্যমিতি বুদ্ধ্যা বিষৃশ্যা সঃ। 

আদদে বচপামন্তে মঙ্গলালক্কৃতাং স্বতাম্ ॥ ৮৭ ॥ 

এহি বিশ্বাত্বনে বসে! ভিক্ষাসি পরিকল্লিতা । 

অর্থিনো মুনয়ঃ প্রাপ্তং গৃহমেধিফলং ময়া ॥ ৮৮ ॥ 
এতাবদুক্ত তনয়ামৃধীনাহ মহীধরঃ | 

ইয়ং নমতি বঃ সর্ববান্ ভ্রিলোচনবধূরিতি ॥ ৮৯ ॥ 

নি সর্বজন কর্তৃক স্তয়মান, কিন্ত স্বয়ং কাহারও স্তব করেন না, যিনি সকলেরই 
র, কিন্তু স্বঘ্₹ং কাহাকেও বন্দনা করেন না, সেই বিশ্বগুরুকে কন্ঠাসম্প্রদান 

রিয়। তাহার অর্চনীয় হও ॥ ৮৩ * 
, দেবধি যখন এই কথা বলিতেছিলেন, পার্বতী তখন পিতার পারখদেশে নতমুখী 
ইয়া লীলাপদ্নের পত্র গণনা করিতেছিলেন ॥ ৮৪ ॥ হিমাচল এই বিষয়ে সম্যক্ 
তত হইলেও (অভিমত জানিবার অভিপ্রায়ে ) মেনকার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত 
ঈরিলেন। গৃহিজনের কন্ঠাসংক্রান্ত বিষয় প্রায়ই গৃহিণীর মতের অপেক্ষা 
ঈরে॥ ৮৫ ॥ মেনকাঁও পতির অভীম্সিতকার্য্ের অন্থমোদন করিলেন। পতি- 
তারা কদাচ স্বামীর অতীষ্টকার্ষ্যের প্রতিকৃলবর্তিনী হন না ॥ ৮৬॥ খবিগণের 
দীক্যাবসানে হিমাচল এ স্থানে কন্ঠা্ানই ্ট]ষ্য উত্তর, এই বিবৈচনায় মলা 
ক্কারমগ্ডিতা কন্ঠাকে ধারণ করিলেন ॥ ৮৭॥ ( বলিলেন, ) 'বৎসে! আইস, 
তমাকে অন্য বিশুরূপ শঙষরের করে ভিঙ্ষাস্বরূপ সমর্পণ করি। এই খবিরনদ প্রার্থী 
দ্ধ আমি গৃহ বাঞ্চিত ফল প্রাপ্ত হইলাম»। ৮৮ ॥ অদ্রিরাজ কন্গকে এই বলিয় 
বরিন্দকে কহিলেন, এই ত্রিলোচনবধূ আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছে.॥ ৮৯ | 
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ঈপ্দিতার্থক্রিয়োদারং তে২ভিনন্দ্য গিরেবচঃ | 
আশীর্ভিরেধয়ামান্মুঃ পুরঃপাকাভিরম্থিকাম্ ॥ ৯৭। 

তাং প্রণামাদরত্রস্তজান্বনদবতংসকাম্। 

অঙ্কমারোপয়ামাস লঙ্জমানামরুন্ধতী ॥ ৯১1 . 

তন্মাতরঞ্চাশ্রমুখীং দুহিতৃন্সেহবিক্লবাম্। 
বরস্তানন্যপূরববস্ত বিশোকামকরোদৃগুণৈঃ॥ ৯২ ॥ 
বৈবাহিকীং তিথিং পৃান্তৎক্ষণং হরবন্ধুনা । : 
তে'ত্রযহাদৃদ্ধমাখ্যায় চেরম্টীরপর্জিগ্রহাঃ ৯৩ ॥ 
তে হিমালয়মামন্ত্্য পুনঃ প্রাপ্য চ শুলিনমূ। 

সিদ্ধপ্চান্মৈ নিবেসতার্থ, তদদিস্মটাঃ খমুদ্যযুঠ ॥ ৯৪। 
পশুপতিরপি তান্হানি কৃচ্ছাদগময়দর্রিম্্তীসমাগমোতসতুকঃ | 

কামপরমবশং ন বিপ্রকুযুঠবিতূমপি তং যদমী স্পৃশস্তি ভাবাঃ ॥ ৯৫। 

ইতি শ্রীকুমারসন্ভবে মহাঁকাব্যে কালিদাসকতে। উমা-প্রদানো! নাম যষ্ঠঃ সর্গঃ| ৬। 

খধিগণ হিমাচলের এইরূপ ঈপ্মিতার্ঘদম্পাদনহেতু উদ্বারবচনের তুর 
প্রশংস। করিয়া আশু ফলপ্রস্থ আশীর্বাদ দ্বার। অস্বিকাকে সংবদ্ধিত করিলেন |৯৭ 

( তখন ) প্রণতি করিবার সময় ধাহাঁর কাঞ্চনময় কর্ণকুগুল স্বলিত হইয়া পড়ি 
ছিল, অরুন্ধতী সেই উমাকে আপনার ক্রোড় প্রদেশে স্থাপন করিলেন ॥ ৯১ ॥ তিন 
অনন্তগত্ীক জামাতা (শিবের ) গুণকীর্ডন পূর্বক ছুহিতৃগতপ্রাণা, বাৎসল্যব্ 

ভাবিবিয়োগবিধুরা। অএমুখী মেনকার শোকাপনোদন করিলেন ॥ ৯২। 
তখন গিরিরাজ বন্ধলধারী খধিবৃন্দকে বিবাহযোগ্য তিথির বিষয় জিজ্ঞাম 

করিলে “তিন দিন পরে শুতদিন আছে' বলিয়া তাহার! প্রস্থান করিলেন ॥ ৯৩1 

“এখন তৰে আমি” এই কথা হিমাদ্রিকে' বলিয়া তাহারা পুনর্ধার মহেশবরে 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিলধিতসিদ্ধির বিষয় নিবেদনান্তে বিদায়গ্রহণ পূর্ব 

নতোমার্গে সমুখিত হইলেন ॥ ৯৪ ॥ পার্বভীসমাগমোৎস্ুক বিভূ পশুগতিও অর 

র্েশে কদিন অতিবাহিত করিলেন। ওংসুক্যাদি সঞ্চারিভাব সকল ধন 
জিতেনিয় পুরুষকেও বিজ্ুল “করে, তখন ইই্জিয়পরতত্ ব্যকিিগরে কেন ন 
'র্যাক্ল করিকে? ৯৫ ॥ 
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অগোষধীনামধিপন্য বৃদ্ধ, তিথৌ চ যামিত্রগুণান্থিতায়াম্। 

সমেতবন্ধৃহিমবান্ স্থৃতায়া, বিবাহদীক্ষাবিধিমন্ততিষ্ঠৎ ॥ ১॥ 
বৈবাহিকৈঃ কৌতুঁককসংবিধানৈগূহে গৃহে ব্যধ্্রপুরন্থিএবর্গম্ * 
আসীৎ পুরং সানুমতোহনুরাগীদন্তঃপুরধৈৈককুলোপমেয়ম্ ॥ ২ ॥ 

সম্তানকাকীর্ণমহাঁপথং তচ্টীনাংশুকৈঃ কল্লিতকেতৃমালম্ন 

ভাসোজ্দ্বলৎকাঞ্চনতোরণানাং, স্থানান্তরং স্বর্গ ইবাবভাসে ॥ ৩ ॥ 

একৈৰ সত্যামপি পুল্রপঙক্তৌ, চিরস্ দৃষ্টেব মৃতোখিতেব | 
আসন্নপাণিগ্রহণেতি পিত্রোরুমা বিশেষোচ্ছসিতং বভূব ॥ ৪ ॥ 

অঙ্কাদ্যয়াবঙ্কমুদদীরিতাশীঃ, সা মণ্ডনান্মগুনমন্থভূঙক্ত | 

সন্বন্ধিভিন্নোহপি গিরেঃ কূলশ্ত, স্নেহস্তদেকায়তনং জগাম ॥ ৫ ॥ 
১৬ ০পপপপ্পপপ শশা পাশা ীশ্ী্ীশীশেসিপিশিপাশি শি 

তদনন্তর হিমাঁচল শুরুপক্ষীা শুভলগ্রবিশিষ্ট তিথিতে আত্মীয়স্বজনে পরি- 
টত হইয়া কন্ঠার বিবাহপংক্কার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কবিলেন ॥ ১॥ অন্ুরাগ- 
1 নগরবাগিনী পুরস্বীরা প্রতিগৃহেই বিবাহযোগ্য শুভকর্শা-সম্পাদনে ব্যগ্র 
যাতে পর্বতপতির নগর ও অন্ত্টপুর এক গৃহস্থের অধীন বলিয়া বোধ হইতে 
মল॥২॥ রাঁজপথ সন্তানক-পুশে সমাকীর্ণ, পবন্ত্র বারা ধবজ বিরাজিত ও 

বীস্বর্ণতোরণচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত হইলে সেই গিরিনগরী যেন স্থানাস্তরিত অমরা- 
| সদ্ূশ বোধ হইতে লাগিল ॥ ৩ ॥ হিমার্রির অন্যান্য সম্ততি বিদ্যমানেও 
তী আত স্বামিভবনে গমন করিবেন ' বলিয়া পিতামাতার প্রাণসদৃশ হইয়া 
টলেন, যেন তিনিই একমাত্র সন্তান, বহুকাল অবর্শনের পর তাহাকে প্রাপ্ত 
াছেন, যেন দেহ বিজর্্নান্তে আবার তিনি পুনজ্জাঁবন লাত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ 
ন পার্বতী আশীর্বাদ লাভ করিতে করিতে এক অঙ্ক হইতে, অন্য অঙ্কে গমন 

ীতে লাগিলেন ; এক প্রকার অলঙ্কার ত্যাগ করিয়! অন্য প্রকার অলঙ্কার 
বন্কতা হইতে লর্লগলেন । অধিক কি, পর্বতকুলে বহুস'ধ্য স্নেহপাত্র থাকিলেও, 

ই যেন একাত্র স্বেহের পাত্রী হইয়া উঠিলেন॥ ৫1 মৈত্রাধিষ্টি রে 
। ৃ ৯... ৬ | নি & 
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মৈত্রে মুহূর্তে শশলাঞ্ছনেন, যোগং গতাসুত্তরফন্তুীযু। 
তন্তাঃ শরীরে প্রতিকন্্ম চক্রবদ্ধুন্্িয়ো যাঃ পতিপুক্রবত্যঃ ॥ ৬। 
সা গৌরসিদ্ধার্থনিবেশবন্ধির্বাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্। 
নিনণভি কৌশেয়মুপাত্তবাণমভ্যঙ্গনেপধ্যমলঞ্চকার ॥ ৭ | 
বভৌ চ সম্পর্কমুপেত্য বালা, নবেন দীক্ষাবিধিসায়কেন। 
করেণ ভানোবহুল্নবসানে, সন্ধুক্ষ্যমাণেব শশাঙ্করেখা ॥ ৮ ॥ 
তাং লোগ্রকক্কেন হৃতাঙ্গতৈলামাশ্বানকালেয়কৃতাঙ্গরাগাম্। 

বামো বন্নানামভিষেকযোগাং, নার্যযশ্ততুষ্ধাভিমুখং ব্যনৈষু ॥ ৯॥ 
বিনন্তবৈদ্য্যশিলাতলেংস্রিল্নাবন্ধমুক্তাফলভক্তিচিত্রে। 
আবর্জিতাষ্টাপদকুস্ততোয়ৈঃ, সতু্ধ্যমেনাং নপয়ান্থতৃবুঃ ॥ ১০। 
সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী, গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বন্তা!। 
নিৃ্তপর্জন্তজলা ভিষেকা,, প্রফুল্পকাশ। ব্থধেব রেজে ॥ ১১ ॥ 

তন্মাৎ প্রদেশাচ্চ বিতানবন্তং, যুক্তং মণিস্তত্চতুষীয়েন। 

পতিব্রতাভিঃ পরিগৃহ নিন্যে, ক্লুপ্তাসনং কৌতুকবেদিমধ্যম্ ॥ ১২। 

চন্দ্রমার সহিত উত্তরফন্ত্রনী নক্ষত্রের মিলন ঘটিলে পতিপুক্রবতী পুরনাঁরীগ' 
ঠাহার অঙ্গসজ্জ! করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥ তখন উমা সিদধার্থ-সমস্বিত দূর্বাঞ্থর ধারণ 
নাতির উপরিদেশে কৌশেয়বসন পরিধান ও করে শর গ্রহণ করিলেন। এই 
প্রকারে তিনি নানসজ্জায় সজ্জিত হইলে সেই বেশের সৌন্দর্য্য পরিবর্ছিঃ 
হইল॥ ৭॥ কৃষ্ণগক্ষান্তে শশিকলা যেরূপ ক্র্ধ্য কিরণম্পর্শে পরিস্ফুট হইয়া শোর 
পায়, তদ্রপ সেই গিরিনন্দিনী নবপরিণযোচিত বাণ-সংসর্গে অধিকতর সুশোতিঃ 
হইয়া অবস্থিত হইলেন ॥৮॥ লোধমুর্ণ দ্বারা তাহার অঙ্গের তৈল অপসারিষ্ 

করা হইল; ঈষৎ শুষ্ক কালেয়-নামক গন্বৃদ্রব্যে অঙ্গরাগ সম্পাদিত হইল; তখন 
সানোচিত-বসনধারিণী উমাকে ল্লান করাইবার জন্য পুরনারীগণ তাহাকে একট 
চতুষ্কগৃহের দিকে লইয়া! চলিলেন ॥ ৯॥ তাঁহারা মরকতশিলাবিশিষ্ট, বিলি 
মুক্তাপংক্তি-শোভিত সেই চতুক্কগৃহে মঙ্গলবাগ্য সহকারে কাঞ্চনকলসনিঃস্থত জগ 
দ্বারা পার্বতীকে স্নান করাইলেন॥ ১, ॥ মঙ্গলঙ্ানাস্তে বিশ্তদ্বগান্রী উমা গতি 
সঙ্গমোচিত ধৌঁতবন্তর ধারণ করিয়া বৃষ্টিমিন্লিসিতীপ্রশ্মুটিত-কাশীপুষপরাজিতা বুধ 
রার স্ঠায় শোতা পাইলেন | ১১॥ পতিপরায়ণা নারীবৃন্দ সঙ্ভিত করিবার জন্ত তা 
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তাং প্রানুখীং তত্র নিবেশ্য তশ্বীং, ক্ষণং ব্যলম্বস্ত পুরো নিষপনাঃ 

ভূতার্থশোভা হ্রিয়মাণনেত্রাঃ, প্রসাধনে সম্িহিতেহপি নার্য্যঃ ॥ ১৩ ॥ 

ধপোগ্ণা ত্যাজিতমাত্র ভাবং, কেশাস্তমন্তঃকুম্থমং তদীয়ম্। 

পর্ধ্যাক্ষিপৎ কাচিছদীরবন্ধং, ুর্বাবতা পাঙুমধুকদান্্া ॥ ১৪ ॥ 

বিন্যস্ত শুর্লাগুরু চক্র,রলগং, গৌরোচনাপত্রবিভক্তমন্থ্াঃ | 

সা চক্রবাকাঙ্কিতসৈকতায়াজ্িজোতসঃ কান্তিতীত্য তস্থৌ ॥ ১৫ ॥ 

রগ্নদ্বিরেফং পরিভুয় পল্সং, সমেঘলেখং শশিনশ্চ বিন্বুম্। 

তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্যকথা প্রসঙগম্ ॥ ১৬ ॥ 

কর্ণার্পিতো লোগ্রকষায়রূক্ষে, গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে | 

তম্তাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্ববন্ধ চক্ষ,ংষি যবপ্রারোহঃ ॥ ১৭ ॥ 

রেখাবিভক্তুঃ স্তৃবিভক্তগাত্রাঃ, কিঞ্থন্মধুচ্ছিষ্টবিষু্টরাগঃ 
কামপ্যভিথ্যাং স্ফুরিতৈরপুষ্যদাসন্নলা বণ্যফলোইধরোষ্ঠিঃ ॥ ১৮ ॥ 

ইতে পার্নতীকে চতুষ্ট়মণিস্তগ্তবিশিষ্ট, বিস্তুতাসনবিরাজিত, বস্ত্রাতপশোতিত 

আ্রলবেদীর উপর লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১২॥ তাহারা পার্ধতীকে বেদীর উপরি- 

ঠাগে পূর্বমুখে বসাইয়া আপনারা পুরোভাগে উপবেশন পূর্বক প্রসাধনবস্তত সমীপে 

বগ্ঘমানেও তীহার স্বতঃসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-দর্শনে আকুষ্টলোচনা হইয়া মুহুর্তকাল 

নশ্লভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥ ১৩৯॥* তৎপরে কোন রমণী ধূপতাপে পার্বতীর 

কশপাশের আর্দতা অপসারিত করিলেন এবং তন্মধ্যে কুস্থুমবি্যাস পুর্ববক দুরবা- 

'লসংযুক্ত পাওুবর্ণ মধৃকপুষ্পের মাল্য সুন্দরতাবে বন্ধন করিয়া দিলেন ॥ ৯৪ ॥ 

পুরনারীগণ পার্কতীর শ্বেতাগুরুচ্চিত অঙ্গে রোচনাক্ষিত পত্জাবলী রচনা করিয়া 

তাহার শোতা সংবর্ধিত করিলেন । এই প্রকারে অলম্কতা হইয়া হৈমবতী চক্রবাক- 

বিরাজিত বানুকাঁসৈকতময়ী গঙ্গার শৌতাকেও পরাজয় করিলেন ॥ ১৫ ॥ তাহার 

ণকুস্তলশোতান্ন বিরাঁজিত বদনকাস্তি ভ্রমরশোতিত পন্প এবং জলদরেখাসমন্থিত 
্বিষ্বকান্তিকে এই প্রকারে তিরস্কৃত করিয়াছিল যে, সেই বদদের তুলনার কথ 
উথথাপনেরও আশ! ছিল না ॥ ১৬ ॥ তাহার কর্ণার্পিত যবান্ধুর লোএকবায়বিলে 

পনে বিশদ এবং গারোচনানিক্ষেপে একান্ত গৌরদর্ণ গওপ্রদেশে বর্ণোৎকর্ষ প্রাং 
হইয়া দর্শকবৃন্ের দৃষ্টি আকুষ্ট করিয়াছিল ।*১৭॥ অচিরে যাহার 'লাবণ্য সার্ঘকত 

লাত করিবে, স্ুর্থঠিতগাত্রী পার্বতীর সেই বেখাকিতক্ত মধুচ্ছি্ট-( মোম ) স্প্ে 



৭৬ কালিদাসের খ্রস্থাবলী। 

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন, স্পূশেতি সখ্যা পরিহীসপুর্ববম্। 
সা রঞ্জয়িত্বা চরণ কৃতাশীমণল্যেন তাং নিবচিনং জঘান ॥ ১৯। 

তন্যাঃ স্বজাতোতপলপত্রকান্তে, প্রসাধিকাভিন'য়নে নিরীক্ষ্য। 

ন চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধা কালাগ্তনং মঙ্গলমিত্যুপাত্তম্ ॥ ২০। 
সা সম্তবন্তিঃ কুস্থমৈল তেব, জ্যোতির্ভিরুগ্ন্তিরিব ত্রিযামা। 

সররিদ্বিহন্গৈরিব লীরমানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে ॥ ২১। 
আত্মীনমালোক্য চ শোভমানমাদর্শবিন্বে স্তিমিতায়তাক্ষী | 

হরোপযানে ত্বরিতা বতৃব, স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেশ? ॥২২। 
অথাঙ্গুলিভ্যাং হরিতালমান্র মাঙ্গল্যমাদায় মনঃশিলাঞ্চ। 

কর্ণীবসক্তামলদন্তপত্রং, মাতা তদীয়ং মুখমুন্ময্য ॥ ২৩। 
উম্মান্তনোত্তেদমন্ুপ্রবৃদ্ধো, মনোরথো ষঃ প্রথমং বড়ৃব | 

__তমেব মেনা ঢুহিতুঃ কথকিদ্বিবাহদীক্ষা তিলকঞ্চকার | ২৪ ২৯] (ক 

অধিকতর না অধরোষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিকম্পিত হইয়া! এক অপূর্ব শোভা ধার, 

করিল॥ ১৮॥ কোন সহচরী তাহার পদদ্বয় অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া! পরি, 

হাস সহকাবে এই বলিয়া! আধীর্বাদ করিল, “তোমার এই পদদ্বয় স্বামী শশা 

শেখরের মস্তকস্থ চন্্রকলা ম্পর্ণ করুক ।” ( তচ্ছুবণে ) গৌরী সহচরীকে মান 

চুড়িয়! তাড়না করিলেন ॥ ১৯॥ বেশভূষাকারবিণীরা পার্বতী পূর্ণবিকশিত শহ্ 

দলবৎ ব্রমণীয় লোচনযুগল দর্শন করিয়া কেবল শুতকর্মের অনুষ্ঠান বলিয়া 

তাহাতে নীলবর্ণ অঞ্জন প্রদান করিলেন; পরস্তু সৌন্দর্্যবৃদ্ধি হইবে বল 

নহে॥২০॥ (তখন) বিতৃষণবিভূষিত! গৌরী কুস্ুমমণ্ডিতা লতিকা, নক্ষত্র 

ডাসিতা যামিনী এবং চক্রবাকশোতিতা তরঙ্গিণীর ন্যায় শৌভা ধারণ করি 

লেন॥ ২১॥ স্তিমিত অথচ আয়তাক্ষী হৈমবতী মুকুরে আপনার সুসজ্জিত দেহে 

প্রতিবিষ্ব দেখিয়া হরসমাগমার্থ সমুখকঠিতা ,হইলেন। কেন'না) প্রিয়জনের 

দর্শন করিলেই 'কাঁমিনীদিগের বেশভুষার সার্থকতা সম্পাদিত হয়॥ ২২ 

তদনন্তর জননী মেনকা অঙ্গলীদ্ধয় দ্বার! আর্দ্র হরিতান৷ ও মনঃশিলা না 

ুজজবপত্রামক ফর্ণাারে অনম্কত উমার বদনমণ্ কিঞ্চিৎ উপ! 

করিয়া, তনয়ার যৌবনারস্তের পর হইতেই তাহার অন্তরে যে বাসনা জকি 
'আজিলাটি / আনন্রাকপবিজ-লাচান,। আজপবিণাযর তঁবশানীম ভিলকধচন 



কুমারসম্ভবমূ। ৭7 

নবগ্ধ চাআকুলদৃষ্টিরস্যাঃ, স্থানাস্তরে কল্পিতসন্নিবেশম্। 
ধাত্রাঙ্গুলীভিঃ প্রতিসাধ্যমাণমূর্ণাময়ং কৌতুকহস্তসূত্রম্ ॥ ২৫॥ 

্মীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জী, পর্য্যাপ্তচন্দ্রেব শরজ্রিযাম। | 

নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা, ভূয়ো বভৌ দর্পণমাদধানা ॥.২৬ ॥ 
তামর্চিতাভ্যঃ কুলদেবতাভ্যঃ, কুলপ্রতিষ্ঠীং প্রণমধ্য মাতা। 
অকারয়ৎ কারয়িতব্যদক্ষা, ক্রমেণ পাদগ্রহণং সতীনাম্ ॥ ২৭ ॥ 

অখণ্ডিতং প্রেম লভম্ব পত্ত্যুরিত্যুচ্যতে তাভিরুমা স্ম নআা। 
তরা তু ত্তাদ্ধশরীরভাজা, পশ্চাকৃতা নিপ্ধজনাশিষোহপি ॥ ২৮॥ 
ইচ্ছাবিভূত্যোরনুরূপমত্রিস্তস্তাঃ কৃতী কৃত্যমশেষয়িত্বা ৷ 

সভ্যঃ সভার়াং স্থহদাস্থিতায়াং, তস্থৌ বৃষাঙ্কাগমনপ্রতীক্ষঃ ॥ ২৯ ॥ 
তাবদ্ভবস্থাপি কুবেরশৈলে, তৎপুরবপাণিগ্রহণানুরূপম্। 
প্রসাধনং মাতৃভিরাদৃতাভির্যযস্তং পুরস্তাৎ পুরশাসনস্য ॥ ৩০ ॥ 

রক সেই বাসনা পূর্ণ করিলেন ॥ ২৩-২৪॥ মেনকা৷ আনন্দাধিক্যবশে বাম্পা- 
লনযনা হওয়াতে ছৃহিতার হস্তে যে স্থানে মাঞ্ষল্যন্থত্র বন্ধন কর] রীতি, তথায় না 
বি স্থানান্তরে স্্যস্ত করিলেন, ধাত্রী উহা যথাযথস্থলে বন্ধন করিয়া 
লেন॥২৫॥ হৈমবতী শ্বেতবর্ণ নববসন ধারণ ও নুতন দর্পণ গ্রহণ পূর্বক 
রোদসাগরের ফেনপুঞ্জময়ী বেলাভুমি ও পূর্ণচন্দ্রবিমণ্ডিতা .শারদীরা রজনীর 
ন'শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥ কর্তব্যোপদেশে সুদক্ষ মেনকা! বংশের প্রতিষ্ঠা- 
পণী কন্ঠাকে অর্চনীয় গৃহদেবতা প্রণাম করাইয়1 যথাক্রমে পতিব্রতা নারাগণের 
৭ বন্দনা করাইলেন ॥ ২৭॥ সেই সকল রমণী প্রণতা পার্বতীকে 'পতির 
গিত প্রেম লাত কর" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । ( পরিণামে ) গিরিনন্দিনীও 
র অদ্ধাঙ্গহারিণী হইয়া এ সমস্ত রমণীগণের আশীর্বচনকে অধ্ঃকৃত করিয়া- 
লন অর্থাৎ আশীর্বাদ অপেক্ষাও *অধিকতর সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন ॥ ২৮॥ 
ক্ষ শিক্টাচারপরায়ণ পর্ধতরাঁজ হিমালয় স্বীয় বাসনা ও খর্র্য্যের অনুরূপ 

নাই সহকারে কণ্ঠার বিবাহক্রিয়ার় আপনার কর্তব্যসম্পাদন করিয়া 
ধষ্টিত সভার্তুলে শিবাগমন- প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৯॥ 

এ দিকে কৈল্লাসাচলে,মাতৃকাবৃন্দ মহেশের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইলেও প্রথম- 
বর উপযুক্ত অলঙ্ঞাব সকল আনয়ন পর্বক এিনালখাচানর সমান আপন জ্বি, 



৪৮ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

তদগৌরবান্ক্ললমগন্রীঃ, নী পস্পৃশে কেবলমীশ্বরে। 
স এব বেশঃ পরিণেতুরিষটং, ভাবাস্তরং ত্য বিভোঃ প্রপেদে ॥ ৩১। 
বভৃব ভন্মৈব সিতাঙ্গরাগঃ, কপালমেবামলশেখরপ্রীঃ । 
উপান্তভাগেষুচ রোচনাস্কো, গজাজিনস্যৈব ঢুকুলভাখঃ ॥ ৩২ ॥ 
শঙ্ান্তরঘ্ভোতি বিলোচনং যদন্তুনিবিষ্টামলপিঙ্গতারম্। 

সান্লিধ্যপক্ষে হরিতালম্যান্তদেব জাতং তিলকক্রিয়ায়াঃ ॥ ৩৩। 
যথাপ্রদেশং তুজগেশ্বরাণাং, করিষাতামাভরণান্তরত্বম। 

শরীরমাত্রং বিকৃতিং প্রপোদে, তখৈব তস্থ্ ৫ ফণরত্ুশোভাঃ ॥ ৩৪। 
দিবাপি নিষ্টঠাতমরীচিভাসা, বাল্যাদনাবিষ্কৃতলাঞ্নেন। 
চন্দেণ নিত্াং প্রতিভিন্নমৌলেশ্চ্ডামণেঃ কিং গ্রহণং হরস্ত ॥ ৩৫। 
ইত্যছুতৈকপ্রতবঃ প্রতাবাৎ, প্রসিদ্ধনেপথাবিধেধিধাতা । 
আত্মানমাসন্নগণোপনীতে, খড়েগ নিষক্তপ্রতিমং দদর্শ ॥'৩৬। 

পাপা তটিপাাপাীীাীশীশি্পীশাশাাাীপিশিশ। 

লেন ॥ ৩০ ॥* মীতৃকাগণের সম্মানার্ঘ মহেশ্বর শুভ-বিবাহোচিত সেই অলঙ্কার 

কেবলমাত্র স্পর্শ করিলেন; তাঁহার স্বাভাবিক বেশই রূপান্তরিত হইয়া বরবে 
গরিণত হইল ॥৩১॥ তন্মই মহেশ্বরের শ্বেতবর্ণ অঙ্গরাগে পরিণত হইল, নর-কগা? 

অমল মস্তকীলঙ্কার-শোতা ধারণ করিল এবং গজাঙ্গিনই প্রান্তভাগে হা 

চিনধাক্ষিত পট্টবসনের কার্ধ্য করিল ॥৩২* যাহার মধ্যতাগে বিষল পিক 

তারকা বিরাঁজিত, ললাটমধ্যগত সমুজ্জল দেই তৃতীয় নেত্রটিই তাহার হরিতা 
বিরচিত তিলকে পরিণত হইল ॥৩৩| তাহার দেহের যথাস্থানে কঙ্কণাদি আতর 

পরিণতি করিবার সময় ভুজঙ্গদিগের কেবলমাত্র শরীরই রূপান্তরিত হইল, কি 

তাহাদ্দিগের ফণাস্থিত রত্বের শোভা পূর্ববৎই রহিল ॥৩৪॥ দ্িবাঁতাগেও যাহা 
মরীচিমাল! সমুদৃভীসিত হয় এবং কলাঙাত্র বলিয়া অনাবিষ্কতকলঙ্ক সেই শশা 

যখন নিরস্তর শশাঙ্কশেখরের মন্তকালঙ্কার হইয়া আছেন, তখন আর তাহার 

মুকুটধারণে আবস্তক কি? ॥ ৩৫। ্গাণ্ের নিখিল বিশ্বয়কর বস্তুর একা 
মুখ্যকারণ সেই জগদীশ্বর আপনার মহিমায় মনোহর বেশতৃযা 9 
পূর্বক সমীগন্থ প্রমথ কর্তৃক আনীত খড়েগ স্বীয় প্রতন্ি অবলোকন 

» গঞ্জ খাডৃক। যথা-( ১) রাহী (২) বৈষণবী চৈৰ (৩) (কৌমারী €5) কাধেরী ও 
/ এ ১ স্পেস / এ» উপ্াআী আতেণ / ৭) পরিজ াজওরৎ সঞ্ জীর্সিতা! 



কুষার়সস্তধম্ । ৭৯ 

স গোপতিং নন্দিভুজাবল্থী, শার্দুলচন্্ান্তারিতোরপৃষ্ঠম্। 
তদ্ভক্তিসংক্ষিগুবৃহৎপ্রমাণমারুহা কৈলাসমিব প্রতস্থে ॥ ৩৭ ॥ 
তং মাতরো দেবমনুব্রজস্ত্যঃ, স্ববাহনক্ষোভচলাবতংসাঃ | 

মুখৈঃ প্রতামগ্লরেগুগৌরৈঃ, পল্মাক্রং চক্তুরিবান্তরীক্ষম্ ॥ ৩৮ ॥ 
তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণা*, কালী কপালাভরণ। চকাশে । 

বলাকিনী নীলপয়োদরাজী, দূরং পুরঃক্ষিপ্তশর্তহদেব ॥ ৩৯ ॥ 
তাতো গণৈঃ শুলভূতঃ পুরোগৈরুদীরিতো! মজলতুর্য্যঘোষঃ | 
বিমানশূক্গাণ্যবগাহমানঃ, শশংস সেবাবসরং স্থরেভাঃ ॥ ৪০ 
উপাদদে তস্য সহরশ্যিস্ষ্টা নবং নির্ষ্মিতমাতপত্রম্। 
স তদ্দুকুলাদবিদুরমৌলিবভৌ পতদগজ ইবোত্তমাঙ্গে ॥ ৪১ ॥ 
মুর্তে চ গঙ্গাযমুনে তদানীং, সচামরে দেবমসেবিষাতাম্। 

সমুদ্রগারূপবিপর্যযয়েহপি, সহংসপাতে ইব লক্ষ্যমাণে ॥ ৪২ ॥ 
»777----- শ্ঁাশাাাাশাট শীত শা পপ 

ীন॥৩৬॥ তিনি নন্দীর হাত ধরিয়া শার্দ,লচর্শারত-বিশালপৃষ্ঠ, প্রভুর প্রতি 
ক্িবশে সঞ্চুচিতদেহ, কৈলাসগিরিসন্নিত বৃষে আব্ঢ হইয়া ওষধিপ্রস্থ 
গরাতিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মাতৃকাবৃন্দও তাহার অন্ুগামিনী হই- 
ন। স্বস্ব বাহন সকলের গতিবেগে তাহাদিগের কর্ণাতরণ দোছুল্যমান হইতে 
গ্রিল; তাহারা প্রভামগ্ুলরূপ পরুগম্পর্শে গৌরবর্ণ বদনকমল দ্বার! গগনপথ 
ন পন্মমালায় স্থশোভিত করিয়া তুলিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই স্বর্ণকাস্তিমতী মাতৃকা- 
[গর পশ্চাতে কপালাভরণা কালিকাদেবী পুরোভাগে সৌদামিনী-শোভিতা 
গাকাপংক্তিমপ্তিতা নীলমেঘমালার ন্যায় শোত। পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

ত্দনন্তর শুলপাণির পুরোগামী প্রমথবৃন্দ কর্তৃক বাদিত বাগ্যশব্দ জ্ুরগণের 
মাশাগ্রদেশ স্পর্শ করিয়া যেন তাহাদিগকে শিবরাধনার অবসর হুচন। 
রিল॥ ৪০ ॥ তখন আদিত্যদেব মহেশ্বরের মস্তকোপরি বিশ্বকর্মাবিনির্মিত 
্ছত্র ধারণ কবিলেন ; শিবের মন্তক সেই ছত্রের উপান্তবিলম্বিত স্বেতবর্ণ 
টবস্ত্েন সমীপন্থ হওয়াতে বোধ হইল যেন, তদুপরি মন্দ্বাকিনীধারা নিপতিত 
টতেছে॥ ৪১॥ তৎকাঁলে মুত্তিমতী গঙ্গ! ও যমুনা ' নিঞ্জ নিজ নদীরপ ত্যার্গ 

রিলেও চামর রে লইরা! বলাকাগ্নংক্তিবিমিতার ন্যায় অন্ুমিত, হইয়! পিলা- 
র সেবা করিতে ্রবৃত্ত'হইলেন ॥ ৪২ ॥ দ্বৃত যেরূপ বহ্ছিকে পরিবর্ধিত, করে, 



৮০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

তমত্যগচ্ছৎ প্রথমে! বিধাতা, শ্রীবংসলক্ষমা পুরুষশ্চ সাক্ষাৎ । 

জয়েতি বাচ। মহিমানমন্থা, সংবর্দযন্তো। হবিষেব বহিম্ ॥ ৪৩ ॥ 

একৈব মূর্ভিধিতিদে ত্রিধা সা, সামান্যামেষাং প্রথমাবরত্বম্। 

বিক্বোর্ধরন্তস্ত হরিঃ কদাচিৎ, বেখাস্তযোস্তাবপি ধাতুরাো ॥ ৪8। 

তং লোকপালাঃ পুরুহৃতুখ্যাঃ, শ্রীলক্ষণোতসর্গবিনীতবেশাঃ । 

দৃষ্টিপ্রদানে কৃতনদ্দিসংজ্ান্তদ্শতীঃ প্রাঞ্লর়ঃ প্রণেমূঃ ॥ ৪৫ । 

 কম্পেন মূর্ঘ,ঃ শতপত্রযোনিং, বাচা হরিং বৃরহণং শ্মিতেন । 

আনোকমাত্রেণ স্থরানশেষান্, সম্ভাবয়ামাস বথাপ্রধানম্ ॥ ৪৬। 

তন্মৈ জয়াশীঃ সম্থজে পুরস্তাৎ, সপ্তর্ধিভিস্তান্ স্মিতপূর্মাহ। 

বিবাহযজ্ঞে বিততেহত্র যুয়মধবর্য্যবঃ পূর্রববৃতা৷ ময়েতি ॥ 9৭ ॥ 

বিশ্বাবস্থপ্রাগ্রহরৈঃ প্রবীণৈঃ, সঙ্গীয়মানত্রিপুরাবদানঃ। 

অধবানমধ্বান্তবিকারলজ্ঞান্ততার তারাধিপখণ্ধারী ॥ ৪৮ ॥ 

পুরাতন প্রজাপতি চতুরানন ও শ্রীবৎসাঙ্কশোভিত নারায়ণ সেইরূপ জয়শদব 

চ্চারণ সহকারে শিবগুণমহিমা। বর্ধিত করিয়া সমক্গে আবিভূতি হইলেন। & 

সেই এক মৃষ্ঠিই ত্রিধা বিতক্ত ; ইহারা সকলেই জোষ্ঠ, আবার সকলেই কি 

কোন সময়ে নারায়ণের জ্যেষ্ঠ মহাদেব, আবার কোন সময়ে মহাদেবের জো 

নারায়ণ; কোন সময়ে প্রজাপতি ব্রঙ্গটই, উভয়ের জ্যেষ্, আবার কোন মৃম! 

বিষু ও শিব উভয়েই ব্রহ্ধার জ্যেষ্ঠ ॥ ৪৪॥ ইন্্রাদি লোকপালবৃন্দ নিজ? 

পদযোগ্য বেশতৃষা ও আত্মপরিচায়ক চিহ্ন ত্যাগ করিয়া! বিনন্তাবে শিববর্শন 

নন্দীকে ইঙ্গিত করিলেন ? নন্দীও “ইনি দেবেন, ইনি শশধর' এই প্রকারে গ্রে 

কের পরিচয় দ্রিলে লোৌকপালবৃন্দ করযোড়ে তীহাকে প্রণাম করিলেন। & 

মহেশ্বর মন্তকসর্চীলন দ্বারা বিধিকে, 'বাক্প্রয়োগ দ্বারা বিষ্টুকে, হাস্য দা 

দেবরাজকে এবং কেবলমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা অপরাঁপর সুরগণকে যথাধে! 

সম্মান ও সংবর্ধনা করিলেন ॥ ৪৬॥ স্তধিবন্দ হর-সমক্ষে আগমন পরব 

“তগবানের জয় ইউকৃ বলিয়া আশিঃপ্রয়োগ করিলে মহেশ্বর ঈবদধান্তে ঝা 
লেন, আমি ত অগ্রেই* এই*উপস্থিত বিবাহযজ্ে আপনাদ্দিগকে পুরোহিতা 

বরণ করিয়াছি ॥ ৪৭॥ ২ 

এই প্রকারে "চন্রচুড় মহাদেব্ বাণাবাদনদক্ষ বিশ্ববসথুগ্রতৃতি গূরবা 



কুমারসম্ভবমৃ। ৮১ 

খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ, সশব্দচীমীকরকিস্কিণীকঃ | 

তটাভিঘাতাদিব লগ্মপক্কে, ধুন্বন্ মুহুঃ প্রোতঘনে বিষাঁণে ॥ ॥ ৪৯ ॥ 

স প্রাপদপ্রাপ্তপরাভিযোগং, নগেন্দ্রগুপ্তং নগরং মুহুর্তাৎ। 
পুরোবিলগ্নৈহরিদৃষ্টিপাতৈঃ, স্থবর্ণসুত্রৈরিব কৃষ্যমাণঃ ॥ ৫০ ॥ 
তন্তোপকণে ঘননীলকণঃ, কুতৃহলা ু ম্মুখপৌরদৃষ্টঃ | 
স্ববাণচিহ্যাদবতীর্য্য মার্গাদীসন্নভূপুষ্ঠমিয়ায় দেবঃ ॥ ৫১। 
তযৃদ্ধিমদ্বন্ধুজনাধিরূট্ৈবন্দৈর্গজানাং গিরিচত্রবস্তী | 

্রত্যুজ্জগামাগমনপ্রতীতঃ, প্রফুল্পবৃক্ষেঃ কটকৈরিব স্বৈঃ॥ ৫২ ॥ 

বর্গাবুতৌ দেবমহীধরাণাং, দ্বারে পুরস্তোদ্ঘটিতাপিধানে । 
সমীয়তুদূরবিসর্পিঘোষৌ, ভিন্নৈকসেতৃ পয়সামিবৌঘো ॥ ৫৩ ॥ 

ক গীত ত্রিপুরবিজয়গীতি শ্রবণ করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগি- 
॥8৮॥ শোতনগতি মহেশবাহন বৃষভরাজ নিরম্তর শৃঙ্গ কম্পিত করিতে 

তে গগনপথে ত্রিপুরারিকে বহন করিয়া লইন্না চলিলে তাহার গলদেশস্থ 
'নমযী ক্ষুদ্রঘন্টিকা-সকল নিনাদিত হইতে লাগিল এবং তাহার শঙ্গযুগলে 
মালা সংলগ্র হওয়াতে বোধ হইল যেন, তরঙ্ষিণীতটে আঘাত করায় 
তে কদ্দম সংলগ্ন হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥ সেই শিববাহন বৃষরাজ ক্ষণকালমধ্যে 
ভাগে বিলগ্র শিবকটাক্ষপাতরূপ, কাঞ্চনময় আকর্ষণরজ্জুতে আকুষ্ট হইয়াই 
। বিপক্ষগণ যে পুরীকে কখন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই হিমান্ি- 
ত ওষধিপ্রস্থ নগরীতে উপনীত হইল ॥ ৫০ ॥ গাঢ়মেঘবত নীলক দেবদেব 
'দব ব্রিপুরবিজয়কালীন তদীয় বাণচিহ্ে চিন্িত গগনপথ হইতে ধরাতলে 
রণ হইলেন। তৎকালে দর্শনকুতুহলী নাগরিকেরা উদ্ষ্টিতে- তাহাকে 
[তে লাগিল ॥৫১॥ গিরিরাজচক্রুবুত্তী হিমালয় শ্বাগমনে হষ্টচিত্ত হইয়া 
[কে আনরনার্থ মহার্থবিভূষণে সজ্জিত আত্মীয়জনসমারূঢ গজরাঁজি সমভি- 
বে প্রত্যুদ্মন করিলেন । তীয় গজবৃন্দ দর্শনে বোধ হইল, যেন, হিমা- 
রশ্থুটিত পুষ্পশোতিত তরুরাজিবিশিষ্ট নিতন্বপ্রদেশ গমন করিতেছে ॥ ৫২ ॥ 
ইত সেতু ভগ্ন হইলে ছুই দিক্ হইতে জলজোত ,আ'সয়া যেমন সশবে একক 
তন্ধপ নগরের কাট উদ্ৃঘাটিত হইবামাত্ু দেবপক্ষীয় "ও পর্বতপক্ষীয় লোক 
ব্যাপী কোলীহল সহকারে সমবেত হইলেন ॥ ৫৩॥ ব্রিলোকপুজ্য মহাদেব 



৮২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

হীমানভূদ্ভূমিধরো৷ হরেণ, ভ্রৈলোক্যবন্দ্যেন কৃতপ্রণামঃ। 
পূর্ববং মহিম্ন। ম ছি তম্ দুরমাবর্জিতং নাত্মশিরো! বিবেদ ॥ ৫৪। 
স প্রীতিযোগাদ্বিকসম্মুরীর্জামাতুরগ্রেসরতামুপেত্য |. । 
প্রাবেশয়ন্মন্দিরমৃদ্ধমেনমা গুল্ফকীর্ণাপণমার্গপুষ্পম্ ॥.৫৫ ॥ 

তন্মিন্ মুহূর্তে পুরস্ুন্দরীণামীশানসন্দর্শনলালসানাম্। 
প্রাসাদমালাস্থ বভৃবুরিখ,ত্তক্তান্যকার্্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫৬। 
আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা, কয়া চিছুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ | 

নন্ধুং ন জন্তাবিত এব তাবৎ, করেণ রুদ্ধোহপি চ কেশপাশঃ ॥ ৫৭। 

প্রসাধিকালম্িতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব। 

উৎস্থটলীলাগতিরা গবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততাঁন ॥ ৫৮ | 
বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন, সম্ভাব্য তদঞ্চিতবামনেত্রা | 

তখৈব বাতায়নসন্িকর্ষং, যযৌ শলাকামপরা বহস্তী ॥ ৫৯ ॥ 

(শ্বশুরবোধে ) গিরিরাজকে প্রণাম করিলে হিমালব লজ্জায় সন্কুচিত হইবেন 
শিবের মহিমা তিশয্য হেতু পূর্ব হইতেই যে তাহার মস্তক নত হইয়াছে, তাহা ভি 
বিস্বত হইয়া গিয়াছিলেন ॥৫8॥ তাৃশ জামাতা প্রাপ্ত হওয়াতে আনন্দে হিমালয় 
মুখকান্তি সমূজ্জল হইয়া উঠিল। তৎকালে পণ্যবীথিকাপথে একূপভাবে পু 

রাঁশি বিকীর্দ হইয়াছিল যে, গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত সেই পুষ্পমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যা 
হিমারয় জামাতাকে পুবোবর্তী করিয়। সেই পথে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।॥ 

ইত্যবনবে পুরমহিলারা শিবসন্দর্শনে উৎকষ্টিত হইয়া অন্ঠ কর্ম পরিত্যা 
ূর্বাক অট্রালিকার উপর আরোহণ করিলেন। তৎকালে তাহাদিগের (এ 
রূপ বক্ষ্যমাণ) বিলাসচেষ্ট লক্ষিত হইল ॥৫৬॥ কোন রমণী ব্য্রাঃ 

বাতায়নাতিমুখে ধাবিত হইলে তাহার বেপীবন্ধন শিথিল ও মান্য স্প্িত হই! 
পড়িল; তিনি হস্ত দ্বারা সেই কেশগাশ ধরিয়া রহিলেন, কিন্তু বন্ধন করি 
বিশ্বাত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ প্রসাধিকা ( অলস্কত্রী ) অলক্তরাগরঞ্জিত করিবার এ 
কোন কামিনীর ভরণাগ্রতাগ ধারণ করিয়াছিল, আত্রীবস্থাতেই সেই চরণ আর্ক 

থুর্বক তিনি ত্বরিতপদে বাতায়নের দিকে ধাবিত হইবেন; সুতরাং বাতা 
র্ম্যন্ত সমস্য, স্থল াক্ষারাগরক্লিত চরণচিন্ধে বিরাজিত 'ইইল॥ ৫৮। বো? 

গরম দক্ষণনেতরে অন দিয়াছিবেন, কিনতু বাদনেরে কন্ৰ দে 



কুষারসম্ভবমৃ। ৮ 

জালান্তরাপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা, প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্। 
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ, হস্তেন তস্থাববলম্্য বাস: ॥ ৬০ ॥ 
অদ্ধাচিতা সত্বরমুখ্খিতায়াঃ, পদে পদে ছুনিমিতে গলন্তী | 

কশ্তাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানী মন্ুষ্টমূলার্পিতসূত্রশেষা ॥ ৬১ ॥ 
( স্তনন্ধয়ন্তং তনয়ং বিহ্ায়, বিলোকনায় ত্বরয়৷ ব্রজন্তী ৷ 

সম্প্রক্রভ্যাং পদবীং স্তনাভ্যাং সিষেচ কাচিৎ পয়স! গবাক্ষম্।| )' 

তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈবাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতৃহলানাম্। 
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ, সহত্রপত্রাভরণ। ইবাসন্ & ৬২ ॥ 
তাবু পতাকাকুলমিন্দুমৌলিরুত্তোরণং রাজপথং প্রপেদে । 

প্রাসাদশৃঙ্গাণি দিবাপি কুর্ববন্, জ্যোৎস্াভিষেকদ্বিগুণত্যতীনি ॥ ৬৩ 

নাই; তদবৃস্থাতেই তিনি অগ্রনশলাক! হস্তে লইয়া বাতায়নপার্খে উপস্থি 

ইলেন॥ ৫৯ ॥ কোন কামিনী গবাক্ষগর্ভে নেত্রপাত করিয়া চলিয়াছিলেন 
কন্ত তৎকালে যে তাহার বসনগ্রন্থি খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর বন্ধন ক; 

[ইল না; অলঙ্কারচ্ছটায় নাতিস্থল রঞ্জিত করিয়া হস্ত দ্বারা সেই বসন ধরিয়া 
হিলেন ॥ ৬০ ॥ কোন কামিনীর কাঞ্চীদামের বত্রগুটিকা সকল অর্ধগ্রথি, 

ইর়াছিল, সবেগে গাত্রোথান পূর্বক সন্ত্রমবশে চরণবিক্ষেপ করাতে একে এবে 
ঠাহা ভূতলে পতিত হইল; পরিশেষে ( সমস্ত গুটিকা স্বলিত হওয়াতে ) কাঞ্চী 
*মটি বৃদ্ধানৃষ্ঠলগ্ন স্ুত্রমাত্রে পরিণত হইল ॥৬১॥ (কোন রমণী স্তন্তপায় 
শশুকে পরিত্যাগ করিয়া শিবসন্দর্শনার্থ ত্বরিতবেগে গমন করিতেছিলেন 

ঠাহার স্তনযুগল হইতে ক্ষীরধারা বিগলিত হইয়া গবাক্ষ পর্য্স্ত সমস্ত প' 
অভিষিক্ত করিল।) * কুতুহলবশবপ্তিনী পুরবালাগণের চপলনেক্ররূপ ভ্রমর 
বরাজিত মগ্যগন্বপূর্ণ বদনসমূহে সমাকীর্ণ হওয়াতে বাতায়ন সকল কমলদল 
গত বলিয়া! বোধ হইতে লাগিলু ॥ ৬২ ॥ 

এ দিকে চন্্রশেখর দিবাতাগেও প্রাসাদ-সকলের “অগ্রদেশ জ্যোৎসাসিক্ত ও 
বলতা দ্বিগুণ সংবাদ্ধিত করিয়া উন্নততোরণ-শোভিত. পতাকাকীর্ণ রাজপুে 

মুপনীত হইলেন, ৬৩॥ তৎকালে পুরকামিনীপিগের মন অন্য কোন বিষে 

* এই ক্লোকটি সকল পুস্তকে দুষ্ট হয় না। 



৮৪ কালিদাসের গ্রনস্থাবলী। 

তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবস্ত্যো, নার্ধ্যো ন জগ্মুবিষয়ান্তরাণি। 

তথাহি শেঘেনদরিয়বৃত্তিরাসাং সবববাতমনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ৬৪। 

স্থানে তপো ঢুশ্চরমেতদর্থমপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্। 

যা দাস্তমপ্যস্ত লভেত নারী, সা! স্তাৎ কৃতার্থা কিমুতাঙ্কশয্যাম্॥ ৬৫1 

পরস্পরেণ স্পৃহণীরশোভং, ন চেদিদং দন্দমযোজয়িয্যৎ । 

অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধান্নযত্রঃ, পতুাঃ প্রজানাং বিফালোইভবিষ্যুৎ ॥ ৬৬। 
ন নূনমারূটরুঘা শরীরমনেন দগ্ধং কুন্থমায়ুধস্য । 

ক্রীড়াদমুং দেবমুদীক্ষ্য মন্যে, সন্নন্তদেহঃ স্য়ামের কাম? ॥ ৬৭। 

অনেন সম্বন্ধমুপেত্য দিষ্ট্যা, মনোরথপ্রার্থিতমীশ্বরেণ। 

মুদ্ধীনমালি ! ক্ষিতিধারণোচ্চমুচ্টৈস্তরং বক্ষ্যতি শৈলরাজঃ ॥ ৬৮। 

ইত্যৌযধিপ্রস্থবিলাসিনীনাং, শুখন্ কথাঃ আতরন্খান্তিনেত্রঃ | 

কেযুরু্ণাকুতলাজমুষ্িং, হিমালয়ন্যালয়মাসসাদ ॥ ৬৯ ॥ 
পপ 

২ শীশীশেশাপিশশীপপপেপ 

নিবিষ্ট ছিল না; তাহারা একমাত্র দর্শনীর সেই চন্দ্রশেখরকে সতৃষঞলোচন 

নর্শন করিতে লাগিলেন । তদর্শনে বোধ হইল যেন, ক্টাহীদিগের যাবতী। 

ইন্জ্রিয় একমাত্র চক্ষুতেই সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৬৪॥ 

(তখন পুরকামিনীরা পরম্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন |) কেহ বনি 

লেন, কোমলাঙ্গী পার্ধতী যে পর্ণাহার আগ করিরা এই মহাদেবকে না, 

করিবার জন দুষ্কর তগন্তাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইল। যে 

শিবের ক্রোড়শায়িনী হইতে পারেন, তীহার সৌভাগ্যের কথা দূরে থাকুৰ 

বনি ইহীর দাসীত্ব লাত করেন, তাহার জন্মও সফল হয়॥ ৬৫। বিধাত। যা 

এই সপ হদীয়-সৌন্দ্যযসম্পন্ন দম্পতির পরষ্পর মিলন না ঘটাইতেন, তাহা হই 

ই্ীর সৌন্দধ্যসম্পাদন-বিষয়ে তাহার হনব বিফল হইত ॥ ৬৬॥ ইনি কুদ্ধ হই 

কখনই কন্দর্পের দেহ তন্মসাৎ করেন নাই) কামদেবই বোধ হয় ইহাকে দেখি 

/লজ্জীবশে স্বয়ং রহবিসঞ্জন করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥* (কোন রমণী তাহার সহচরীকে 

_হলিলেন,) সখি! 'গিরিরাজ সৌতাগ্যবশে এই মহেশের সহিত অতিলবিত সদ 

পাঠ করিয়া ধরাধারণজনিতি গৌরব অপেক্ষাও সমধিক গৌরবানতত হইলেন |$%| 

ক্িলোচন গুধধিগ্রসথবীসিনী পুতুলের এইরূপ শ্রতিমনোহর বাক্য শুনিতে 

নিতে হিমালয়ের গৃহে না যা | তখন তাহার কেমুরোপরি গা 



কুমারসম্ভবমূ। ্ ৮৫ 

ত্রাবতীর্য্যাচ্যুতদত্তহস্তঃ, শরদ্ঘনাদ্দীধিতিমানিবোক্ষঃ | 

্ান্তানি পূর্ববং কমলাসনেন, কক্ষান্তরাণ্যদ্রিপতেবিবেশ ॥ ৭০ ॥ 
মন্বগিন্দ্রমুখাশ্চ 'দেবাঃ, সপ্তর্ষিপূর্ববাঃ পরমর্ষয়ন্চ। 
ণাশ্চ গির্যালয়মন্থগচ্ছন্, প্রশস্তমারস্তমিবোত্রমার্থাঃ ॥ ৭১ ॥ 

ম্রেখরো বিষ্টরভাগ্যথাবও, স রত্বমর্থ্যং মধুমচ্চ গব্যম্। 

বেদুকুলে চ নগোপনীতত, প্রত্াগ্রহীৎ সর্ববমমন্ত্রবজ্জম্ ॥ ৭২ ॥ 
কৃলবাসাঃ স বধূসমীপং, নিন্যে বিনীতৈরবরোধদক্ষৈঃ | 

বলাসমীপং স্কটফেনরাজির্ন বৈরুদ্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ৭৩॥ 
য়া ্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা, প্রফুল্লচক্ষুঃকুমুদঃ কুমাধা | 

সন্নচেতঃদলিলঃ শিবোহভূৎ সংস্জামানঃ শরদেব লোকঃ ॥ ৭৪ ॥ 
য়োঃ সমাপত্তিযু কাতরাণি, কিঞ্চিদ্ব্যবস্থীপিতসংহৃতানি | 
ন্ত্রণাং 755 বিলোচনানি ॥ ৭৫ | 

পাপ শীট ৮ টি 
৯ পাপা 

হইয়া চুর্ণবিচূর্ণ হইতে লাগিল ॥ ৬৯ ॥ চতুরানন পদ্মযোনি অগ্রেই 
যে উপস্থিত হইন়্া একটি প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন । শারদীয় মেঘ হইতে 
মাদিত্যদেব অবতীর্ণ হন, চন্দ্রচুড়ও তদ্দপ বিষ্তুর হাত ধরিয়া বৃষপৃষ্ঠ 
অবতরণ পৃব্বক পগ্মযোনির নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৭০ ॥ সুফল যেমন 
্যের অন্গুগামী হয়, ইন্দ্রপ্রমুখ, স্থরবৃন্দ, বশিষ্ঠাদি সপ্ুধিবৃন্দ, সনকাদি 
গ এবং প্রমথবন্দ তদ্রপ মহেশ্বরের পশ্চাদন্ুসরণ পূর্বক হিমাঁচলের গৃহে 
হইলেন ॥ ৭১॥ মহাদেব তথায় আসনোপবিষ্ট হইয়া পর্বতরাজ কর্তৃক 
বত, অর্ধ, নৃতন পষ্রবস্ত্র্বয় ও মধুসংযুক্ত গব্য প্রভৃতি দ্রব্য মন্ত্োচ্চারণ 
বব গ্রহণ করিলেন ॥ ৭২ ॥ নবোদিত চন্দ্রকিরণ যেমন জলনিধিকে বেলা- 
নিকট লইয়া যায়, সেইরূপ অন্তঃপুরপ্রবেশীধিকারী বিনীত পুরুষেরা 
ধারী চন্ত্রশেখরকে বধূুরূপিণী পার্ধতীর নিকটে লইয়া গেল ॥ ৭৩ ॥ 
সমূজ্ঞলকান্তি চন্দ্রমাশোতিত শরতের অভ্যুদয়ে কুমুদ পরপ্চুটিত ও সলিল 
হর তত্র প্রযুনতমুখচন্দ্রশোভিতা সেই কুমারী গৌরীর সহিত মিলিত , 

ত্রনয়নের নয়ন/বিকসিত ও চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল ॥৭৪॥ তখন সেই: 
পরস্পর দুর্শনোৎ্স্থক চারি,চক্ষু-মিলিত হইবার জন্য নিশ্চল হইয়া 
ই আবার নিবন্তিত হইল ; সুতরাং পরুম্পর, পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে 



৮৬ কালিদাের গ্রন্থাবলী। 

তস্তাঃ করং শৈলগুরূপনীতং, জগ্রাহ তান্রাঙ্গুলিমফমূর্তিঃ। 
উমাতনৌ গুঢ়তানোঃ স্মরস্ত, তচ্ছঙ্কিনঃ পূর্ববমিব প্ররোহম্॥ ৭৬। 
রোমোদগমঃ প্রাছুরভূছুমায়াঃ, স্বিশ্নাঙ্গুলিঃ পুঙগবাকেতুরাসীৎ | 

বৃত্তিন্তয়োঃ পাণিসমাগমেন, সমং বিভক্তেব মনোভরস্য ॥ ৭৭ ॥ 

প্রযুক্তপাণিগ্রহণং যদন্যাদ্বধূবরং পুন্তুতি কান্তিমগ্র্যাম্। 

সান্নিধ্যযোগাদনযোস্তদানীত কিং কথ্যতে শ্রুরভয়স্ত তন্ত ॥ ৭৮। 

প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কূশানোরদর্চিযস্তন্মিুনং চকাশে। 

মেরোফ্চপান্তেদ্বিব বর্তমানমন্যোন্যসংসক্তমহক্সিযামম্ ॥ ৭৯ ॥ 

তৌ দম্পতী ত্রিঃ পরিণীয় বহ্িমন্যোন্যসংস্পর্শনিমীলিতাক্ষ | 

স কারয়ামাস বধূং পুরোধাস্তন্মিন্ সমিদ্ধার্চিষি লাজমোক্ষম্॥ ৮ 

সা লাজধূমাপ্রলিমিউগন্বং, গুরূপদেশাদ্ব্দনং নিনায়। 
বটি স তম্থা, মুহূর্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ৮১। 

পপ সস 

সমর্থ হইল না; লজ্জাবশে সন্ধোচতাব ধারণ করিল ॥ ৭৫ ॥ হিমালয় রি 

রক্তবর্ণ-অঙ্গুলিশোতিত হস্ত ধরিয়া সম্প্রদান করিলে মহাদেব উহা গ্রহণ ব 

লেন। তর্র্শনে বোধ হইল যেন, কন্দর্পদেব মহেশ্বরের ভয়ে এত দিন ত্র 

দেহমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, এখন আবার তাহার এই প্রথম অস্ধুর সমু 

হইল ॥ ৭৬ ॥ পার্বতীর দেহে তখন রৌমাঞ্চোদগম হইল, মহাদেবেরও 

স্বদ্জলে আপ্লুত হইয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, তাহাদিগের উভয়ের, 

স্পর্শে অনঙ্গের ক্রিয়া তাহাদের উভয়ের দেহেই সমানভাগে বিতক্ত হইয়াছে। 

সচরাচর বধূ-বরের বিবাহকালে হরগৌরীর সামলিধ্য ঘটে; এই হেতু তা! 

মনোহারিণী শোভা। ধারণ করে? সুতরাং (স্বয়ং) হরগৌরীর বিবাহ 

উভয়ের যে কি বমণীয় শোভা হইল, হাহা আর কি বলিব? ৭৮॥ সু 

গিরির উপান্তচারী অন্টোন্টাসক্ত অহোরাত্রি যেমন শোভা ধারণ করে।' 

দম্পতি পরষ্পার মিলিত হইয়া উদ্ধশিখ প্রজ্জলিত বহ্িকে প্রদক্ষিণ পূর্বক? 

রূপ শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৯॥ পরস্পরের স্পর্শনুখে পরস্পরেরই নয়ন নি 

লিত হইয়াছিল; পুরোহিত উভয়কে বারত্রয় অগ্নি-প্রদক্ছ্ণ করাইয়া বধৃ€ 

্রঙ্জলিত অঙ্মিতে লাজপ্রক্ষেপ কন্াইলেন ॥৮০ ॥ পার্বতী” গুরুর আজান 

লাজদনজাত সুগন্ধি ধৃষের 'দিকট স্বীয় বদনদেশ 'আমত করিলেম | ৪ 



কুঙ্ারসম্ভবমূ।, ৮৭ 

তদীষদার্্রারুণগগুলেখমুঙ্ছ1সিকালাপ্তনরাগমন্তেশঃ | 

বধৃমুখং ক্লান্তযবাবতংসমাচারধূমগ্রহণাদ্বৃৰ ॥ ৮২ ॥ 

বধং দ্বিজ; প্রাহ তবৈব বসে! বহ্িবিবাহং প্রতি কর্মসাক্ষী । 

শিবেন ভত্রণ সহ ধর্মমচর্যযা, কার্য! ত্য়। মুক্তরবিচারয়েতি ॥ ৮৩ ॥ 

মালোচনান্তং শ্রবণে ৰিতত্য, পীতং গুরোস্তদ্বচনং তবান্যা । 

নিদাঘকালোম্বণতাপয়েব, মাহেন্দ্রমস্তঃ প্রথমং পৃথিব্য। ॥ ৮৪ ॥ 

ফ্রাবেণ ভত্র গ্রুবদর্শনায়, প্রযুজ্যমান। প্রিয়দর্শনেন । 
সা দৃষট ইত্যাননমুন্নমধ্য, হ্রীসন্রকণ্ঠী কথমপ্যুবাচ ॥ ৮৫ ॥* 
ইঞ্ং বিধিজ্দ্বেন পুরোহিতেন, প্রযুক্তপাণিগ্রহণোপচারৌ । 
প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাত, পল্মাসনস্থায় পিতামহায় ॥ ৮৬ ॥ 
বধবিধাত্রা প্রতিনন্দ্যতে স্ম, কল্যাণি ! বীরপ্রসবা ভবেতি। 

বাঁচস্পতিঃ সন্নপি সোহফটমুর্কৌ, ত্বাশাস্ত চিন্তান্তিমিতো বভ়ূব ॥ ৮৭ ॥ 

ট ধম তাহার কপোলদেশে প্রসর্পিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, কর্ণোৎপল 

ভ।পাইতেছে॥৮১॥ আদেশান্ুসারে লাজধূম গ্রহণ করাতে বধূ পার্ধতীর 

দেশ স্বেদাক্ত ও অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল, নেত্রস্থিত কৃষ্ণাগ্জনরাগ ক্ফীতি প্রাপ্ত 

ন এবং যবাচ্ছুররচিত কর্ণভূষণ মলিন হইয়া পড়িল ॥ ৮২ ॥ 
'তখন পুরোহিত বধূৃকে কহিলেন, বৎসে ! এই অগ্নি তোমার পরিণয়-ক্রিয়ার 

টা) এখন হইতে তুমি অবিচারিতমনে পতি মহেশ্বরের সহিত ধর্মকর্ম নিরত 
কবে ॥ ৮৩ ॥ 

নিদাঘকালীন আতপতপ্ত ধরাঁতল যেমন আগ্রহসহকারে প্রথম-পতিত বৃষ্টি- 

[ল পান করে, তদ্রপ পার্বতী আকর্ণবিস্তৃত নয়ন প্রসারিত করিয়া সাগ্রহে 

দেবের এই বাক্যগুলি শ্রবণ করিলেন ॥ ৮* ॥ প্রিয়দর্শন পতি মহেশ্বর ঞুব- 

্র দেখিতে বলিলে গৌরী লজ্জাবশে মুখ উন্নমিত করিয়া রুদ্ধক্ঠে অতি কষ্টে 
লেন, “দেখিয়াছি” ॥৮৫॥ শান্ত্রবিৎ পুরোহিত এই প্রকারে হর-শ্ৌরীর বিবাহ- 

সমাধা করিলে জগতের জনক-জননীরূপী সেই দম্পতি পর্ীসনাসীন ব্রহ্মাকে 
[ম করিলেন ৮৬] “কল্যাণি ! বীরপ্রসবিনী হও” বলয় ব্রহ্মাও গৌরীকে আশী- 

করিলেন; ফিস্ত মহাদেবকে কি বলিয়া,আশীর্বাদ করিবেন, স্থির করিতে না 

য় সেই বাগশ্বর বিধাঁতাকেও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন ও নির্ববাক্ হইতে হইল ৪৮৭ 



৮৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ক্ূপোপচারং চতুরত্রবেদীং, তাবেত্য পশ্চাৎ কনকাসনস্থো। 
জায়াপতী লৌকিকমেষশীয়মার্াক্ষতারোপণমন্তডৃতাম্ ॥ ৮৮। 
পত্রান্তলপৈর্জলবিন্দুজালৈরাকুষটমুক্তাফলজালশোতম্। 

' তয়োরুপর্ধ্যায়তনালদপগুমাধত্ত লক্ষমীঃ কমলাতপত্রম্ ॥ ৮৯ ॥ 
দিধা প্রযুক্তেন চ বাত্ময়েন, সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব। 
২স্কারপৃতেন বরং*বরেণাং, বধুং, স্ুখগ্রাহানিবন্ধনেন ॥ ৯০ | 

তৌ সন্ধিযু ব্যঞ্জিতবৃন্তিভেদং, রসান্তরেষু প্রতিবদ্ধরাগম্। 
অপশ্যতীমপ্লরসাং মুহূর্ত, প্রয়োগমাগ্তং ললিতাঙ্গহারম্ ॥ ৯১। 
দেবাস্তদান্তে হরমূঢ়ভার্য্যং, কিরীটবদ্ধাপ্তলয়ো নিপত্য। 
শাপাবসানে প্রতিপন্মূত্রর্যযা চিরে পঞ্চশরস্ত সেবাম্ ॥ ৯২ ॥ 
তশ্তানুমেনে ভগবান্ বিমন্যযব্যাপারমান্্ুন্যপি সায়কানাম্। 
কালপ্রযুক্তা খলু কার্য্যবিস্তিবিজ্ঞাপন। ভর্তৃষু সিদ্ধিমেতি ॥ ৯৩॥ 

টি সপ 
7টি িশাাাতাপীপীশাীপিপপিছি | ৮৮ 

তদনস্তর শিব-পার্কতী পুগ্গরচনাদিশোভিত চতুক্ষোণ বেদীতে স্বব্ণাম 
সমাসীন হইলে গুরুজনেরা তাহাদিগের মস্তকে আর্ অক্ষত প্রদান পর্ববক আ। 
্বাদ করিলেন; হর-গোৌরীও লৌকিক রাত অনুসারে প্রযুক্ত সেই বান 
আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন ॥৮৮॥ কমলাদেবা বর-বধূর মন্তকোপরি সুদী 
নালদণ্ডবিশিষ্ট পদ্মাতপত্র ধারণ করিলেন; সেই পন্মাতপত্রের পত্রপ্রান্তে হক 
বিন্দু সংলগ্ন. থাকাতে মুক্তাফল-সমূহের ন্টায় শোত] বিকশিত হইল।৯) 
বাগৃদেবী ছুই প্রকার বাক্যে সেই দম্পতির স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; সংস্কারগৃ 
বাক্য দ্বারা বরেণ্য মহাদেবকে এবং প্রাকৃত ভাষায় গৌরীকে স্তব করি] 
লাগিলেন ॥ ৯* ॥ অপ্মরারা একথানি নাটকের অভিনয় করিলে বর-বধূ 
অভিনয়ও দর্শন করিলেন। যে সন্ধিতে্যে বৃত্তি ও যে রসে যে বাগ প্রয়ো 

করা কর্তব্য, এই নাটকাভিনয়ে তাহা যথাযথ প্রযুক্ত হইয়াছিল; অভিনেতৃগণ 
সুললিত অঙ্গবিক্ষেপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন |৯১॥ অভিনয় শেষ হইলে দুর! 

নি নিজ মুকুটে অঞ্জলিবদ্ধন করিয়া মহেশ্বরকে প্রণতি পুরঃসর এই প্রা 
করিলেন যে, “কামদেব্শাপ্বাবসানে পুনরার শরীর পরিগুহ করিয়া আপনা 
সেবা করুক ৬ ৯২ তন মহান্টেবের ক্রোধশাতি হইয়াছে ; সুতরাং [0 

দ্বীকার, করিলেন যে, অতঃপর .কা]মুশূর তাহার প্রাতি তীয় গলপ লিষ্চস জবি 



কুমারসম্ভবম। ৮৪৯ 

অথ বিবুধগণাংস্তানিন্ুমৌলিবিস্বজ্য, 

ক্ষিতিধরপতিকন্যামাদদানঃ করেণ। 

কনককলসযুক্তং তক্তিশোভাসনাথং, 

ক্ষিতিবিরচিতশয্যাং কৌতুকাগারমাগাৎ ॥ ৯৪ ॥ 

নবপরিণয়লজ্জাভূষণাং তত্র গৌরীং, 

বদনমপহ্রন্তীং ততকৃতাক্ষেপমীশঃ | " 

অপি শয়নসখীভ্যে। দত্তবাচং কথপিঃৎ, 

প্রমথমুখবিকারৈরহ্থাসয়ামাস গুটম্ ॥ ৯৫ ॥ 

 শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্য কালিদাসরুতৌ উমাপরিণয়ে। নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭ 
পা 

অফ্টমঃ সর্গই | 
৯৯৯ অরিন 

পাণিগীড়নবিধেরনন্তরং, শৈলরাজদুহিতুহরং প্রতি । 
ভাবসাধ্বসপরিগ্রহাদড়ূৎ, কামাদৌহদস্থখং মানোহরম্ ॥ ১ ॥ 

বহইবে। ফল কথা, কালবিৎ ব্যক্তির প্রার্থনা উপযুক্ত অবসরে প্রভূসমীপে 

্লাপিত হইলে তাহা ফলবতী হইযু। গাকে ॥ ৯৩ ॥ 

তেদন্তর চন্দ্রচুড় মহেশ্বর সুরবৃন্দকে বিদায় প্রদান পূর্বক হস্ত দ্বারা 

তীকে গ্রহণ করিয়া হেমময়-পূর্ণকুম্তশোতিত, পুণ্পাদিরচনামগ্ডিত, ভূশব্যা- 

জিত বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৯৪॥ বাসরগৃহে আদিয়া গৌরী নব- 
হজনিত লজ্জাভূষণে ভূষিতা হইয়া অবস্থান করিলেন; দেবদেব মহেশ্বর 
ই তাহার বদনদেশ ধরিয্বা উন্নমিত প্করিতে লাগিলেন, পার্বতী ততই মুখ 

বাইয়া লইতে আবন্ত করিলেন। অধিক কি, তিনি শয়নসহচবীগণকেও 

ত কষ্টে কথার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন । তখন মহেশ্বব প্রমথবৃন্দের 

স্যাদীপক বদনতঙ্গী দ্বারা বিরলে পার্বতীকে হাসাইতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৯৫ ॥ 

' বিবাহক্কিয়া মুম্পন্ন হইলে মহেশ্বরের প্রত্তি শৈলনন্দিনীর তয়সংঘুক্ত রতিতাব 
২পন্নহইল ; ( পর্ত ) 'তাহাতেও তাহার মনোহর কামোদ্দীপক সুখ জন্মিয়া 

৮১২ 



৯০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে, গন্তুমৈচ্ছদবলম্থিতাংশুকা । 

সেবতে স্ম শয়নং পরাসুখী, সা তথাপি রতয়ে পিমাকিনঃ ॥ ২॥ 
কৈতবেন শয়িতে কুতুহলাৎ, পার্বতী প্রতিমুখং নিপাতিতম্। 
চক্ষরুন্মিষতি সম্মিতং প্রিয়ে, বিছ্যুদাহতমিব হ্যমীলয়ৎ ॥ ৩॥ 

নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়া, শঙ্করস্য রুরুধে তয়! করঃ। 

ত্দ্ুকুলমথ চাভবৎ স্বয়ং, দূরমুচ্ছ সিতশীবিবন্ধনমূ্॥ ৪ ॥ 

ল! নিগৃহীতসাধ্বসং, শঙ্করো রহসি সেবাতামিতি। 

সা সখীভিরূপদিষ্টমাকুলা, নাম্মরৎ প্রমুখবর্তিনি পরিয়ে ॥ ৫ ॥ 
অপ্াবস্তুনি কথাপ্রবৃত্তয়ে, প্রশ্নতৎ্পরমনঙ্গশাসনম্। 

বীক্ষিতেন পরিগৃহ পার্বতী, মুর্ধাকম্পময়মুত্তরং দদৌ ॥ ৬॥ 
শুলিনঃ করতলদয়েন সা, সন্নিরুধা নয়নে হাতাংশুকা | 
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে, মোঘ্যত্্রবিধুরা রহস্ততৃৎ ॥ 9 | 

ছিল॥ ১॥ পার্ধতী (প্রথমে ) শিবের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন; 
বন্ত্র ধরিলে স্থানান্তরগমনে ইচ্ছা করিতেন এবং (শয়নকালে ) অন্য দি! 

মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিতেন; তথাপি উহা! (পার্ধতীর এ তাব) পিনা' 
পাণির সুখের কারণ হইয়াছিল ॥২॥ মহাদেব কুতুহলবশে নিদ্রার ছল করি 

পার্বতী প্রিযতমের মুখের প্রতি নেত্রপাত করিতেন; তখন মহেশ্বর হাসুন 

কারে চক্ষুরুন্নীলন করিলে পার্বতী বিদ্যুদাহতের সায় চক্ষু যুদিত করিতেন ॥ 
মহাদেব তাহার নাভিদেশে হস্ত প্রদান করিলে পার্বতী কম্পিতকলেবরে তা 

হস্ত ধারণ পূর্বক অবরৌধ করিতেন, কিন্তু তৎকালে তাহার নীবিবন্ধন আগ 

হইতেই অত্যন্ত শিখিল হইয়া পড়িত॥ ৪॥ “হে সখি! তয় বিসঞ্জন পৃষধ 

তুমি নির্জনে শঙ্করের সেবা! করিও, সথীরা এইরূপ উপদেশ দিলেও, প্রঃ 

মহাদেব যখন সন্মুখবন্তী হইতেন, তখন পার্বতী ভয়বিহ্বলা হইয়া আর সে ডা 

দেশ স্মরণ ব্রাখিতে পারিতেন না ॥ ৫ | ' কথোপকথনের জন্য অনর্গ-শা? 

মহেশ্বর অপ্রস্ততার্ম বিষয়ে কোন প্রশ্ন কৰিলে পার্বতী তাহার প্রতি নেত্রপা 

পূর্বক কেবল মস্তককম্পন ,করিয়াই উত্তর প্রদান করিতেন ॥৬॥ শুরা 

নির্জনে পার্বতীর ( পরিধেয়) বসত কাড়িয়া লইলে গিরিনন্দিদী করত ঘা 
তাহার নয়নযুগল আচ্ছাদন করিতেন; কিন্তু মহেশ্বর ললাটাসথিত নয়ন দা 
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ম্বনে্ধরদানবজ্জিতং, সন্নহস্তমদয়োপগৃহনে । 
ক্িষ্টমন্মথমপি প্রিয়ং প্রভোছ্র্লিভপ্রতিকৃতং বধূরতম্ ॥ ৮ ॥ 

যন্মখগ্রহণমন্ষতাঁধরং, দর্তমব্রণপদং নখঞ্চ যু । 

যদতঞ্চ সদয়ূং প্রিয়স্ত তত, পার্বতী বিসহতে স্ম নেতর ॥ ৯॥ 

রাত্রিবৃন্মনুযোক্ত,মু্ভতং, সা প্রভাতসময়ে সখীজনম্। 

নাকারোদপকুতুহলং হ্রিয়া, শংসিতুঞ্চ হৃদয়েন জ্বরে ॥ ১০ ॥ 
দর্পণে চ পরিভোগণদর্শিনী, পুষ্টতঃ প্রণয়িনো নিষেদুষঃ। 
প্রেক্ষা বিন্বমনু বিশ্বমাগ্নঃ, কাঁনি কানি ন চকার লজ্জয়া ॥ ১১ ॥ 

নীলকগপরিভূক্তযৌবনাণ্ড তাং বিলোক্য জননী সমাশ্বসীৎ। 
তর্তবল্লভতয়া হি মানসীং, মাতুরহ্যতি শুচং বধূজনঃ ॥ ১২ 

করিতেন, (তাহা আচ্ছাদন করিবার উপায় ছিল না, ). সুতরাং পার্বতী 
লিগথহ্ হওঘায বিহ্বলা হইরা পড়িতেন ॥ ৭॥ মহাদেব চুম্বন করিলে তিনি 
'র দান করিতেন না, (মুখ ফিরাইয়া লইতেন ); নির্দয়ভাবে আলিঙ্গন 
লে হস্ত শিথিল করিরা দিতেন ; সুতরাং সেই নবোটা! বধূর রতিক্রিয়া নখ- 
তাড়নাদিবঙ্জিত ও লঙ্জীবশে উপরুদ্ধমন্মথ হইলেও প্রভু মহেশ্বরের গ্রীতিকর 

ঘুছিল॥৮॥ যাহাতে অধর ক্ষত ন] হয়, মহাদেব এই ভাবে মুখচুন্ধন করি- 
ম, যাহাতে ব্রণচিহ্ন না হয়, এই ভাবে নখক্রিয়া। সম্পন্ন করিতেন; সুতরাং 

[দেবের সেই সদয়ভাবে রতিক্রিয়া পার্বতী ভিন্ন আর কেহই সহা করিতে 
ঘ হয নাঁ॥৯॥ প্রভাতকালে সখীরা বাত্রিকালীন ঘটন]| (সুরতবৃত্তান্তের 
য়) জিজ্ঞাসা করিলে পার্বতী লঙ্জীবশে তাহাঁদের কুতুহল পরিতৃপ্ত করিতে 

হইতেন না; কিন্তু তাহা বলিবাবু জন্য মনে মনে ব্যগ্র হইতেন ॥ ১০ ॥ 
্তী যখন আদর্শতলে পরিতোগচিহু দেখিতে আবন্ত করিতেন, প্রিয়তম 

্বর তখন তাঁহার পশ্চান্তাগে যাইখ্বা ( অলক্ষিতে ) বসিয়া থাকিতেন ; মুকুর- 
ধ্য আত্মপ্রতিবিম্বের পশ্চাতে শিবের প্রতিবিন্ব দেখিয়া লঙ্জাবশে পার্বতী 
ন কথাই বলিতে পারিতেন না ॥ ১১॥ নীলকুণ প্রার্ধতীর যৌবনসম্তোগ' 
রিতেছেন দেখিয়। জননী মেনকা পরুম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। প্রিয়তমা 
তর প্রেম লাভ'করিলে অননীর মাঁনস-ছুঃখ দুর হইয়া থাকে ॥ ১২। 



৯২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

বাসরাণি কতিচিৎ কথঞ্চন, স্থাণুন৷ পদমকার্ধ্যত প্রিয়] । 

জ্ঞাতমন্মথরসা শনৈঃ শনৈঃ, সা মুমোচ রতিদুঃখশীলতাম্ ॥ ১৩।॥ 
সম্বজে প্রিয়মুরোনিগীড়িতা, প্রার্থিতং মুখমনেন নাহরৎ। 
মেখলা প্রণয়লোলতাং গতং, হস্তমস্ত শিখিলং রূরোধ সা ॥ ১৪ ॥ 
ভাবসুচিতমদৃষ্টবিপ্রিয়”, চাটুমৎ ক্ষণবিয়োগকাতরম্ ] 

কৈশ্চিদেব দিবসৈত্রদা তয়ৌঃ, প্রেম রূঢ় মিতরেতরা শ্রয়ম্ ॥ ১৫ 
তং যথাত্মসদৃশং বরং বধূরন্বরজ্যত বরস্তখৈব তাম্। 

সাগরাদনুপগা হি জাহৃবী, সোহপি তন্মুখরসৈকনির্বতিঃ ॥ ১৬।॥ 
শিহ্যতাং নিধুবনোপদেশিনঃ, শঙ্করস্য রহসি প্রপন্নয়া। 

শিক্ষিতং যুবতিনৈপুণং তয়া, য তদেব গুরুদক্ষিণীকৃতম্॥ ১৭। 
দষ্টমুক্তমধরোষ্টমন্থিকা, বেদনা বিধুতহস্তপল্পবা । 
শীতলেন নিরবাপয়ত ক্ষণং, মৌলিচন্দ্রশকলেন শুলিনঃ ॥ ১৮। 

শশীশীপ পীশপাীদিপীশ। 

মহাদেব এইরূপে কতিপয় দিবস অতি কষ্টে প্রিয়তমাকে সুরক্ষা 
প্রবর্তিত করিলে ক্রমে ক্রমে পার্বতী মন্মথরসের আস্বাদ বুঝিতে পারিবেন 
তখন তিনি রতিদুঃখণীলতা (রতিকালীন প্রতিকুলস্বভাব ) পরিত্যাগ ক 

লেন ॥ ১৩॥ তখন প্রিঘ্বতম কর্তৃক বক্ষে গাঢ় আঁলাঙ্গত| হইয়া পুরান 

করিতেন, চুন্বনার্থ প্রার্থনা করিলে আর মুখ ফিরাইয়া লইতেম না এবং মেধ 

ধারণে মহাদেবের হস্ত চঞ্চল হইলে তিনি 1শখিলভাবে সেই হস্ত ধারণ কা 
তেন ॥ ১৪॥ কতিপয় দিবসের মধ্যেই তাহাদিগের উভয়ের প্রেম গাঢ়তা 

পরস্পরকে আশ্রয় করিল। তখন আপ্রর দৃষ্ট না হইলেও উভয়ে চাট 
প্রয়োগ করিতেন এবং ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদেও কাতর হইয়া উঠিতেন। ॥ 

বধূ (পার্বতী ) যেমন আত্মপদ্শ বরের চিত্তবিনোদন করিতেন, বরও (মঃ 
শ্বরও) তদ্রপ তাহার মনোরগুনে নিযুক্ত ছিলেন। গঙ্গা যেমন সমুদ্রকে রর 

করিয়! অন্তত্র,গমন করেন না, সমুদ্রও সেইরূপ একমাত্র গঙ্গার মুখরসে (জনে 
নির্ধতি (আনন্দ) লাত করেন। (ফল কথা, পার্বতী ও মহেশ্বরের রর 

নশবিচ্ছিন, হইয়া উঠিল) ॥ ১৬॥ নিজ্জনে শঙ্করের নিকট সুরত-বিস্তার উপর 
টা হইয়া পার্বতী যুবতীজনোচিত ঠ রতিকৌশল পিং 

লেন, তাঁহাই গুরুদক্ষিণারপে প্রদত্ত হইল॥ ১৭|| মহেশ্বর পার্বতীর 
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ম্বনাদলকণরণদৃষিতং, শঙ্করোহপি নয়নং ললাটজম্। 

উচ্ছ সকমলগন্ধয়ে দাদৌ, পার্ববতীবদনগন্ধবাহিনে ॥ ১৯ ॥ 

এবমিক্িযন্খম্ত বত্মনঃ, সেবনাদনুগৃহীতমন্মথ) | 

টশিলরাজভবনে সহোময়া, মীসমাত্রমবসদ্বুষধবজঃ ॥ ২০ ॥ 

সোহনুমান্য হিমবস্তমাতাভূরাত্মজীবিরহদুঃখপীড়িতম্। 

তত্র তত্র বিজহার সঞ্চরন্, অগ্রমেয়গতিনা কুকুদ্মতা ॥ ২১ ॥ 

মেরুমেত্য মরুদা শুবাহনঃ, পার্ববতীস্তনপুরস্কতঃ কৃতী । 

হেমপর্রববিভঙ্গসংস্তরানন্বভূৎ স্থরততশপরঃ ক্ষপাম্ ॥ ২১ ॥ 

পন্ননাভচরণাঙ্ষিতাশ্যস্থ, শ্রাপ্তবৎস্বমৃতবিপ্রষো৷ নবাঃ। 

মন্দরস্য কটকেষু চাবসৎ, পার্ববতীবদনপন্মষট্পদঃ ॥ ২৩৭ 

বাঁরণধ্বনিতভীতয়। তয়, কসক্তমৃদ্বাহবন্ধন2। 

একপিঙ্গলগিরৌ জগদৃগুরুনিবিবেশ বিশদাঃ শশিপ্রভাঃ ॥ ২৪ ॥ 

দংশন পূর্বক ছাড়িয়া! দিলে অন্বিকা বেদনা বোধ করিয়া করপল্পব সঞ্চালন 

রতেন, পরক্ষণেই শুলপাণির মস্তকস্থ ন্িগ্ধ চন্দ্রকলায় সেই বেদন। দূর করিয়া 
তেন॥ ১৮॥ চুন্বন হেতু মহাদেবের ললাটস্থ নেত্র অলকচুর্ণ দ্বারা দুষিত 
লে, তিনি বিকসিত পদ্মগন্ধযুক্ত উমার মুখবায়ু দ্বারা তাহ। দূর করিবার জন্য 
তিমুখে উহা স্থাপিত করিতেন ॥ ৯৯॥ এইরূপে রৃষধ্বজ মহেশ্বর ইন্দ্রিস্থথের 

বন্তী হইয়া যদনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক একমাস পার্ধতীর সহিত 
নিরাজগৃহে অবস্থিতি করিলেন ॥ ২০ ॥ 

অনন্তর কন্ঠার বিরহছুঃখে কাতর হিমাচলের অনুমতি লইয়া আতম্মযোনি 
দেব অপ্রেমেয়গতি বৃষভারোহণে ( পার্ধতীর সহিত ) নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্বক 

হার করিতে লাগিলেন ॥ ২১॥ সেই সুদক্ষ মহেশ্বর বায়ুবৎ বেগগামী বৃষ- 
হনে পার্ধতীকে পুরৌভাগে আরোহণ করাইয়া, তাহার স্তনদ্ধয় আলিঙ্গন 

বক সুমেরুপর্বতে আগমন করিষ্তলন ; তথায় হেমপল্লাবগড দ্বারা শয্যা রচন 
বক স্থুরত-ব্যাপারে নিরত হইয়া রাত্রিযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২। 
ঠা বদনকমলের ভ্রমবস্থরূপ মহাদেব পল্মনাভ বিষুর চরণ-চিহ্ত-পাষা* 

7, অভিনব অস্তৃতবিন্দু-বিশিষ্ট মন্দরগিরির নিতন্বদেশে কিছু দিন অবস্থিত 
রিেন॥ ২৩ জগদ্*রু মহাদেব একপিঙ্গলপর্কতে উপস্থিত' হইলে তত্রত, 



৯৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তস্য জাতু মলয়স্থলীরতেধূ তচন্দনলতঃ প্রিয়াক্রমম্। 
আচচাম সলবঙ্গকেশরশ্চাটুকার ইব দক্ষিণানিলঃ ॥ ২৫ ॥ 

হেমতামরসতাড়িতপ্রিয়া, ততকরাম্ুবিনিমীলিতেক্ষণ]। 

খে ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা, মীনপউ.ক্তিপুনরুক্তমেখল! ॥ ২৬ ॥ 

তাং পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ, পারিজাতকুস্থমৈঃ প্রসাধয়ন্। 
নন্দনে চিরমযুগ্ালেঃচনঃ, সম্পৃহং স্থুরবধূতিরীক্ষিত; ॥ ২৭ ॥ 
ইত্যভৌমমনুভূয় শঙ্করঃ, পার্থিবঞ্চ বনিতাসখ সখমূ। 
লোহিতায়তি কদাচিদাতপে, গন্ধমাদনবনং ব্যগাহত ॥ ২৮। 

তত্র কাঞ্চনশিলাতলাশ্রয়ো, নেত্রগম্যমবলোক্য ভাস্করম্। 
দক্ষিণেতরভুজব্যপাশ্রয়াং, ব্যাজহার সহ্ধর্মমচারিণীম্ ॥ ২৯ ॥ 

হস্তিগণের ধ্বনিতে ভীত হইয়! পাব্ধতী কোমল বাহুপাশে গিরিশের কবে; 

করিয়া ধরিলেন। সেই স্থানে মহেশ্বর ( কতিপয় দিবস অবস্থিতি পূর্ব 

বিমল চন্দ্রকিরণ উপভোগ করিলেন | ২৪ || তিনি কোন সময়ে মলয়পর্বা; 

গমন পূর্বক রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে চন্দনশাখাবিকম্পী লবঙ্গকেশরযুক্ত দক্ষ 
বাছুচাট,কারের হ্যায় তাহার প্রিয়তম] পাব্বতীর বরৃতিজনিত শরম দুর করিল ||২৫ 

তথায় পার্ধতী নদীজলে অবগাহন করিয়া (জলকেলি করিতে করিতে ) হে 

নলিনী দ্বার প্রিঘ্নতমকে তাড়িত করিলেন, মহেশ্বরও হস্তে জল লইয়া উমা 

ব্দনে নিক্ষেপ করাতে পার্বতী নেত্রদ্বয নির্মীলিত করিলেন। তৎ্কালে মীন 

পঙ.ক্তি পার্ধতীর নিতম্বদেশে সংলগ্র হওয়ায় যেন তাহার কাঞ্ধীদীম দ্বিগুণিঃ 

বলিয়া বোধ হইল ।| ২৬॥ তৎপরে অধুগ্মনেত্র মহাদেব নন্দনকাননে গম 

পূর্বক পুলোমনন্দিনী শচীর অলকযোগ্য পারিজাতপুষ্প দ্বারা উমার অলম্কার 
ক্রিয়া সম্পাদন করিলে স্থুরবালাগণ সম্পৃহলোচনে তীহাকে দর্শন করিত 

লাগিলেন ॥ ২৭॥ 

এই প্রকারে মহেশ্বর বনিতার সহিত স্বীয় ও পার্থিব সুখসন্তোগ কারি 

হূ্্যকিরণ (প্রচণ্ডভাবে ) লোহিতবর্ণ ধারণ করিলে গম্ধমাদনপর্বতে উপস্ি 

হইলেন ॥ ২৮ ॥ তথায় স্বণণময় শিলাপট্টে আশ্রয়গ্রহণ পূর্বক ভাম্করদেবরে 

দর্শনযোগ্য দেখিয়া সহধর্শিনী পার্বতীকে বামবাহুপাশে ধারণ করিয়া! বনি 

লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ (প্রিয়ে ! দেখ) ) প্রল়্ষালে প্রজাপতি যেন্প জগৎ সংহা 



কুমারসম্ভবম.। ৯৫ 

পদ্যাকান্তিমরুণত্রিভাগয়োঃ, সংক্রমধ্য তব নেত্রয়োরিব | 

সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ, সংহরত্যহরসাবহর্গতিঃ ॥ ৩০ ॥ 

শীকরবাতিকরং মরীচিভিদুরিয়ত্যবনতে ! বিবস্বতি। 

ইন্্চাপপরিবেষশূন্যতাং, নির্ঝরাস্তব পিতুব্র'জন্ত্যমী ॥ ৩১ ॥ 
দূ্টতামরসকেসরত্যজোঃ, ক্রন্দতোবিপরিবৃত্তকঠয়োঃ | 

 নিদ্বয়োঃ সরসি চক্রবাকয়োরল্পমন্তরমনল্লতাং গতম্ ॥ ৩২ ॥ 

স্বানমান্িকমপাস্ত দন্তিনঃ, সল্লকীবিটপভঙ্গবাসিতম্। 
মাবিভাতচরণায় গৃহতে, বারি বারিরুহবদ্ধষট্পদম্ ॥ ৩৩ ॥ 

পশ্য পশ্চিমদিগন্ভতলন্দিনা, নিন্মিতং মিতকথে ! বিবস্বতা । 
দীর্ঘঘা প্রতিময়া সরোহস্তসাং, তাপনীয়মিব সেতুবন্ধনম্ ॥ ৩3 ॥ 

 ঈত্তরন্তি বিনিকীধ্ধয পন্বলং, গাঢ়পন্কমতিবাহিতাতপাঃ | 

ৃ দূ ্ রণো বনবরাহযুখপা, দষ্টভঙ্গুরবিসান্কুরা ইব ॥ ৩৫ ॥ 

শা ভা ৮ শী শা্াশা টা িীশীটাীশাশিশীশীশি শীট পিসপাশীশীশ পাপা | পা শত পিপি শীপন্পাশীগ তত 

রন, এ দিবাপতি স্ুর্্যদেব সেইরূপ তোমার অরুণোপান্ত নেত্রযুগলের শ্ঠায় 

কান্তি সংক্রামিত করিয়া দিবসের সংহার করিতেছেন || ৩০ || হে অবনতে 
ধুতি! ক্্যদেব মরীচিমাঁল৷ দ্বারা জলকণা-সকল দৃরীরুত করাতে তোমার 
হাহিমালয়ের এ সকল নিরব ইন্দ্রধনুন্মগুল-পরিশূন্য হইয়া পড়িতেছে ॥ ৩১ ॥ 
বাকমিখুন পন্মকেশর অর্ধাংশ তক্ষণ করিয়া (সন্ধ্যাসমাগমদর্শনে ) তাহ 
হ্যাগ পূর্বক পরম্পর গ্রীবা বক্র কারয়া ক্রন্দন করিতেছে; উহারা এখন 
:বব অধান সরোবরে উহাদের অল্পমাত্র ব্যবধান হইলেও উহা! অধিকতর 
বণিয়া (উহাদিগের নিকট ) অন্ধুমিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥| হস্তিসমূহ সন্ধ্যা- 
[গমে সন্নকীপল্লবখও্ দ্বারা সুবাসিত, (যুদিত হেতু ) অত্যন্তরে আবদ্ধ-বটপদ- 
সমস্বিত জল পর্যযাপ্ত পরিমাণে পান করিতে আরম্ত করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ 
মিভভাধিণি ! দেখ, পশ্চিমদিগন্তলম্বী কুরয্যদেব দীর্ঘ প্রতিবিদ্ব দ্বারা সরসী- 
লে যেন স্বর্ণময় সেতুবন্ধন করিয়া দিয়াছেন | ও৪ |» দংগ্বাকরাল বন্যবরাহ- 
পতিগণ যেন কুটিল মুণালাক্ছুর দশনে ধারুণ করিয়া আতপতাপু অতিবাহিত 
ত অতিপক্কিল'পন্বল পরিহারপুরঃঈর বহির্মত হইতেছে ॥৩৫।। হে বিশালোরু! 



৯৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

এষ বৃক্ষশিখরে কৃতাম্পদে, জাতরূপরসগৌরমণ্ডলঃ | 

হীয়মানমহরত্যয়াতপং, গীবরোর ! পিবতীব বহিণঃ ॥ ৩৬ ॥ 

পর্ববতাগতিমিরপ্রবৃত্তিতিরাক্তপন্কমিব জাতমেকতঃ। 

খং হৃতাতপজলং বিবস্বতী, ভাতি কিঞ্চিদিব শেষবসরঃ ॥ ৩৭ | 

আবিশগ্টিরুটজাঙ্গনং মগৈমূলিসেকসরসৈশ্চ বৃক্ষকৈঃ। 
আশ্রমাঃ প্রবিশদগ্সিধেনবো, বিভ্রতি শ্রিয়মুদীরিতাগ্য়ঃ ॥ ৩৮। 
বদ্ধকোশমপি ভিষ্ঠতি ক্ষণং, সাবাশেধবিবরং কুশেশয়মূ। 

ঘট্পদায় বসতি গ্রহীম্যুতে, গ্রীতিপূর্বমিব দাতুমন্তরমূ॥ ৩১ 
দুরলগ্নপরিমেয়রশ্মিনা, বারুণী দিগরুণেন ভানুনা। 
তাতি কেশরবতের মণ্ডিতা, বন্ধুজীবতিলকেন কন্যকা ॥ ৪০ | 

সামভিঃ সহচরাঃ সহত্রশঃ শ্যন্দনাশহদ়ঙগমন্বনৈ; | 
ভানুমগ্সিপরিকীর্ণতেজসং, সংস্তবন্তি কিরণোক্ষপায়িনঃ ॥ ৪১ ॥ 

--শি সরি হজি ০০১,০ ৪ 
৮ শশা নি 

(& দেখ,) রক্ষশিথরস্থিত, স্বর্ণরসবৎ গৌরবর্ণপুচ্ছধারী মযুর যেন ক্ষীয 

দিনান্তকালীন আতপ পান করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ পূর্বদিকে অন্ধকারের আবির 
হেতু ও ক্রধ্য কর্তৃক আতপরূপ জল অপহৃত হওয়াতে গগনমার্গ যেন একটি? 
্ছুটপন্কবিশিষ্ট শুষ্ক সরোবরের ন্যায় শৌডা৷ পাইতেছে ॥ ৩৭ ॥ মৃগগণ গর 
শালার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছে, মূলদেশে জলসেচন হেতু বৃক্ষ-সকল মরা 

হইয়াছে, হোৌমধেন্থগণ আশ্রমে প্রবেশ করিতেছে এবং হোমাগ্নি প্রজ্মলিত হা 

তেছে; সুতরাং আশ্রম-সকল পরম শ্রী ধা্ণ করিয়াছে ॥ ৩৮ || পদ্ধ মুদি 

প্রায় হইয়াও, যটুপদগণ আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়া তাহাদিগকে গ্রীঠি 
সহকারে অবসরপ্রদানের জন্যই যেন কিঞ্চম্সাত্র ছিদ্র রাখিয়া মুদিত হই 

কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিতেছে ॥ ৩৯ ॥ দূরলগ্ন অপরিমিত কিরণবিশিষ্ট অরুণ 

্্য ্বারা পশ্চিমদিক্ যেন কেশরযুক্ত বন্ধজীবপুপপরূপ তিলকে মগ্ডিতা কণা 

ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৪০ ॥ একত্রচর হ্র্ধ্যরশ্মিতাপপায়ী ( বালখিল্য ) ) ধর 

গণ সামবেদোক্তস্বরে ,খগ্সিতে তেজঃসংক্রমণকারী ক্র্যদেরকে সহঅ সহত্রবা 

স্তব করিতেছেন। তাহাদিগের সেই'স্বর .ক্যর্যদেবের রা্বাদিগেরও হার 

( ক্রতিস্খকর )॥ ৪১॥ হ্র্্যদেব, দিবসকে মহোদধিগ্ডে নিমগ্ন করিয়া তে 



কুমারসম্ভবমূ। ৯৭ 

সোহয়মানতশিরোধরৈহয়ৈঃ, কর্ণচামরবিঘ্টরিতেক্ষণৈঃ | 

অস্ত্রমেতি যুগভগ্রকেশরৈঃ, সন্নিধায় দিবসং মহোদধো ॥ ৪২॥ 
খং প্রস্প্তমিব সংস্থিতে রবৌ, তেজসো মহত ঈদৃশী গতিঃ। 
তৎ প্রকাশয়তি যাবদুখিতং, মীলনায় খলু তাবতা চ্যতম্ ॥ ৪৩ ॥ 

সন্ধায়াপানুগতং রবের্বপুবন্দ্যমস্তশিখরে সমপিতম্। 

প্রাক তথেয়মুদয়ে পুরস্কতা, নানুযাস্ততি কথং তমাপদি ॥ 8৪ ॥ 

রক্তগীতকপিশাঃ পারোমুচাং, কোটয়ঃ কুটিলকেশি ! ভান্ত্যমূঃ | 

দক্ষাসি ব্বমিতি সান্ধাবেলয়া, বন্তিকাভিরিব সাধুবর্তিতাঃ ॥ 8৫ ॥ 

সিংহকেশরসটাস্ত্ব ভূভূতা, পল্লবপ্রসবিষু দ্রুমেষু চ। 

গশ্য ধাতুশিখরেষু চাত্বানা, সংবিভক্তমিব সান্ধামাতপম্ ॥ ৪৬ ॥ 

পাঞ্জিমুক্তবন্থৃধাস্তপন্ষিনঃ, পাবনাশ্বুরচিতাঞ্জলিক্রিরাঃ | 

রগ গুজমভিসন্ধামাদূতাঃ, শুদ্ধয়ে বিধিবাদো গৃণন্তামী ॥ ৪৭ ॥ 
রা না 

স্শিশীর্ল 

৮ অন্ত গমন করিতেছেন । তৎ্কালে সেই সমস্ত রথাশ্বের স্কন্ধদেশ আনত, 
£ত রোমবাঞ্জি কুটিলিত এবং কর্ণরূপ চামর দ্বারা ( কর্ণপঞ্চালন করাতে ) 

বিঘর্টিত (আচ্ছাদিতপ্রার়) হইতেছে ॥৪২॥ কুর্যযদেব অস্তমিত 

ন আকাশমার্গ প্রস্থৃপ্তের স্যায় অবস্থিতি করে। মহৎ তেজের স্বতাঁঘই 

প্। উহ] উদ্দিত হইয়া যে পরিমাণ স্থান প্রকাশিত করে, সে স্থান হইতে 

হইলে তৎপরিমাণ স্থানই অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই ॥ ৪৩॥ 

দবের পৃ্জনীয় দেহ অস্তাচলশিখরে নিহিত হইলে সন্ধ্যাও তাহার অন্থুগমন 

লন। প্রথমে উদয়কালে যিনি অগ্রবন্তিনী হইয়াছিলেন, অস্তকালে তিনি 

[মিনী না হইবেন কেন? ৪৪ ॥ হে কুটিলকেশি ! (দেখ, ) রক্ত, গীত ও 

বর্ণ কোটি কোটি এ সকল মেঘধণড বিরাজিত রহিয়াছে; তুমি দর্শন 

₹, এই জন্তই সান্ধ্যবেল৷ উহাঁদিগরকে যেন চিত্রশলাঁকা দ্বারা উত্তমরূপে 

ত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ এ দ্রেখ, অন্তাচল যেন সিংহগণের কেশর- 

। পল্পবিত বৃক্ষসমূহে এবং স্বীয় ধাতুময় শিখরদেশে সন্ধ্যাকালীন আতপ 
ঈ৯ করির] রাখিয়ান্ছে ॥ ৪৬ ॥ ( আরও দেখ, ) এ সকল শান্ত্রবিশারদ তপস্থি- 

[াঞ্চিদেশ ( গুনুফের অধোভাগ ) দ্বারা'ভূঙ্ভল পরিত্য'গ পূর্বক" (পাঁদাগ্রে 

হইদা) পবিত্র জলে অগ্জলিক্রিয়া ( অর্থ্যাদি,) সমাপুনাস্তে শ্রদ্ধাসহফারে 



৯৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তন্মুহর্তমনুমন্তমহসি, প্রস্তুতায় নিয়মায় মামপি। 

ত্বাং বিনোদনিপুণঃ সথীজনো, বল্গুবাদিনি! বিনোদয়িস্যতি ॥ 8 
নিবিভূজ্য দশনচ্ছদং তাতো, বাচি ভর্ত,রবধীরণাপরা। 

শৈলরাজতনয়া সমীপগামাললাপ বিজয়ামহেতৃকম্ ॥ ১৯। 
ঈশ্বরোহপি দিবসাত্যয়োচিতং, মন্ত্পূর্বমনুতস্থিবান্ বিধিম্। 

পা ্বতীমবচনা মসূয়য়া, প্রত্যুপেত্য পুনরাহ সন্মিতম্ ॥ ৫০ ॥ 

মুঞ্চ কৌপমনিমিত্তকোপনে । সন্ধায়া প্রণমিতোস্মি নান্যথা। 

কিংন বেসি সহধর্মচারিণং, চক্রবাকসমবৃন্তিমান্ুনঃ ॥ ৫১ ॥ 
নিম্ষ্মিতেযু পিতৃষু সরযন্তুবা, যা তনুঃ স্তন! পুর্ববমুজ বিতা | 

সেয়মস্তমুদয়ঞ্চ সেব্যতে, তেন মানিনি ! মমাত্র গৌরবম্ ॥ ৫২ । 
শপ পীশিশিশ 

শুদ্ধিলাভার্থ সন্ধ্যার অভিমুখে উপাংশুতাবে গায়ত্রী জপ করিতেছেন 

হে মঞ্চুতাষিণি! প্রকৃত সন্ধ্যাবিধি অগুষ্ঠানার্থ আমাকেও অনুমতি দেও। 

বিনোদননিপুণ! সধীর তোমার চিত্তবিনোদন করিবে ॥ ৪৮ ॥ 

তখন শৈলরাজনশ্দিনী পতিবাক্যে অবজ্ঞা পুরঃদর মুখভঙ্গী করিয়া নিং 

বর্ধিনী বিজয়ার সহিত অহেতুক আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? (শঙ্ক 

বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ন1)॥ ৪৯॥ মহেখরও মন্ত্রপাঠ পুরঃসর মধ 

কালোচিত বিধি সম্পাদন করিলেন। অ্বনস্তর পার্বতী অঙ্থযাবশে উত্তর € 

করেন নাই বলিরা পুনরায় তাহার নিকট আগমন পূর্বক সহাস্তে বলিলেন।।' 

হে অকারণকোপপরারণে! রোষ পরিহার করি । আমি সন্ধ্যা দ্বারা প্রা 

হইয়াছি, অন্ত কারণে নহে; (আমি ধর্থানুসন্ধায়ী, আমাকে কামান 

বিবেচনা করিও না)। আমি তোমার মহিতই ধর্মাচরণ করি, তোমার দূ 

আমার চক্রবাকের তুল্য ব্যবহার, তাহ! কি তুমি অবগত নও? ॥৫১॥ 

শোতনাঙ্গি! আত্মযোনি ব্রক্ধ। পিতৃগণের স্থষ্টি করিয়া যে দেহ পরিত্যাগ করি 

ছিলেন, সেই'দেহই উদয় ও অস্তকালে (মন্কঠারপে ) পূজিত হয়। হে মানি? 

এই কারণেই সন্ধ্যার প্রতি আমার এত আদর ॥৫২॥ * ধাতুরসমর়ী ন 

* ভবিব্যপুরাণে লিখ্তি আইছে, স্বযস্তু পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া মই মুদ্তি পরিত]াগ ক? 

সেই যুদ্তি গ্রাতঃ ও সায়ংকালে সন্ধ্যাীপে পূজিত হয়। সন্ধার উপাসনা করিনে 

দীর্ঘায়ু ৪ নীরোগ হয়। যথা | 



কুমারসম্ভবম্ | ৯৯ 

নাঁমিমাং তিমিরবৃদ্ধিপীড়িতাং, ভূমিলগ্নমিব সম্প্রতি স্থিতাম্। 

একতস্তটতমালমালিনীং, পশ্য ধাতুরসনিমগ্নামিব ॥ ৫৩॥ 

ান্ধামস্তমি তশেষম।তপং, রক্তালেখমপরা বিভর্তি দিকৃ। 

সম্পরারবস্ধা সশোণিতং, মগুলাগ্রমিব তিথ্যগুখিতম্। ৫9 ॥ 

যামিনীদিবসসন্থিসম্তবে, তেজসি ব্যবহিতে স্থমেরুণা | : 

এতদন্মতমসং নিরগ্কুশং, দিক্ষু দীর্ঘনয়নে ! বিজ*ভ্ততে ॥ ৫৫ ॥ 

নোদ্ধমীক্ষণগতির চাপাধো, নাভিতো ন পুরতো ন পৃষ্টঠতঃ | 

লোক এষ তিমিরোব্রবেছ্টিতো, গর্ভবাস ইব বর্ততে নিশি"॥ ৫৬ ॥ 

শদ্মমাবিলমবস্থিতং চলং, বক্রমার্জবগুণাম্থিতঞ্চ যু । 

সননমের তমসা সমীকুতং, ধিগ্মহন্বমসতাং হতান্তরম্ ॥ ৫৭ ॥ 

'তটে তমাঁলবনরাপ্রি থাকিলে যেরূপ দেখান, এ দেখ, অন্ধকার বৃদ্ধি হওয়াতে 

5ভৃত, ভূমিসংলগ্নব্ং অবস্থিত এই সন্ধাও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫৩ ॥ 
টুমি যেমন তির্ম্যগ্ভাবে উথ্থিত সশোণিত করবাল ধারণ করে, পশ্চিমদিক্ 

ৰূপ অন্তগতাবশিষ্ট রক্তবর্ণ বেখারুতি সান্ধ্য আতপ ধারণ করিতেছে ॥ ৫৪ ॥ 
বিশালাক্ষি ৷ বাত্রি ও দিবা এই উত্তরের সদ্দিকালীন তেজ স্থমের কর্তৃক 

(হিত হওঘাতে এই অন্ধতাঁমপ অবিচ্ছি্নরূপে সব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হই- 

7 ॥৫৫॥ কি উদ্ধ্ঁ কি অধঃ৮ কি পার্বদ্বয়। কি পুরোভাগ, কি পশ্চাৎথ 

ন দিকেই দৃষ্টির গতি চলিতেছে না; এক নিশাতাগে লোক যেন তিমির- 

: জরায়ুবেষ্টিত হইয়া গর্ভবাপেব হ্যা অবস্থিতি করিতেছে || ৫৬ || শুদ্ধ, 

নন, স্থাবর, জঙ্গম, বক্র ও খজুগুণবিশিষ্ট যেকোন বস্ত আছে; অন্ধকার তৎ- 
স্থকেই সমান করিবা দিয়াছে; (পকলই ছৃলক্ষ্য হইর়1 পড়িয়াছে) ৷ এখন সতের 

ত অসতের গ্রতেদ বিলুপ্ত হইয়াছে £ অতএব অসাধুগণের মহত্বকে ( বৃদ্ধিকে ) 

1 ৫৭ হে কমলমুখি! নৈশ, অন্ধকার দূর করিবার জন্য নিশ্চয়ই নিশী- 

“পিতামহ; পিত,ন্ সৃষ্ট মুগ্তিং তামুৎসসর্জব হ। 

ঞজাতঃ সায়ং সমাগত্য সন্ধ্যারূপেণ পূজশতে ॥ 

*এতাং সন্ধ্যাং যতাত্মানে৷ যে ভু দীর্থামুপাসতে । 

দীর্থায়ুষে। ভবিষ্স্তি নীরুজাঃ পাগুনন্দন ॥” 



১০০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

নুনমুন্নমতি যদ্বনাং পতিঃ, শার্ববরস্ত তমসো! নিষিদ্ধয়ে। 
পুণ্তরীকমুখি! পূর্বদিষ্ুখং, কৈতকৈরিব রজোভিরাবৃতম্ ॥ ৫৮। 
মন্দরান্তরিতমূর্তিনা নিশা, লক্ষ্যতে শশভৃতা সতারকা । 

বং ময়া প্রিরসখীসমাগতা, শ্রোধ্যতেৰ বচনানি পৃষ্ঠতঃ ॥ ৫৯॥ 
রুদ্ধনিগমনমা দিনক্ষয়া, পূর্ববদৃষ্টতনুচন্দ্রিকাস্মিতম্। 
এতদুদ্ঘগিরতি রাত্রিনোদিতা, দিগরহস্মিব চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ৬০ ॥ 

পশ্য পকফলিনীফলত্বিযা, বিশ্বলাঞ্িতবিয়তসরোহস্তস] | 

বিপ্ররুষ্টবিবরং হিমাংশুনা, চক্রবাকমিথুনং বিড়ম্ব্যাতে ॥ ৬১ ॥ 
শক্যমোষধিপতেন বোদয়াঃ, কর্ণপুররচনাকৃতে তব। 

অপ্রগল্ভযবসূচিকোমলা শ্ছেন্তুমগ্রনখসম্পুটেঃ করাঃ ॥ ৬২) 
অঙ্গুলীভিরিব কেশসঞ্চয়ং, সন্নিগৃহয তিমিরং মরীচিভিঃ | 
ই ভারাযারাছি। চৃ্ঘতাব রঙ্গণীমুখং শশী ॥ ৬৩ ॥ 

-ািি স্পা 7 শি 

নাথ উদ্দিত হইতেছেন | (ই দেখ, ) পুর্বাদিস্ুখ কেতকাপরাগে আবৃতের 
বোধ হইতেছে ॥ ৫৮ ॥ চন্তরদেব মন্দরাচলের অগ্তরালে থাকির। তারকাসমি 
রজনীকে দর্শন করিতেছেন। তুমি এখন প্রিরতমা সখীগণের সঙ্গে মিলি 

হইয়াছ; আমার বোধ হইতেছে, চন্দ্রদেব পশ্চাপ্তাগে থাকিয়া তোমাদে 

কথোপকষন শ্রবণ করিবেন ॥ ৫৯॥ (বানা নায়িকা যেমন সন্ধ্যার? 
সখী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইর। মনের অভিলাষ উদ্গীরণ বা প্রকাশ করে, সেই 
ূর্বদিগ্বধূ সায়ংকাল, পর্য্যন্ত পূর্ব যে ক্ষীণ চত্ত্রকারপ মৃদুহাস্য রুদ্ধ ক 

রাখিয়াছিল, এখন রজনী কর্তুক প্রণোদিতা হইয়া তাহা উদ্গীরণ করিতেছে ॥ ৬ 
পৰ প্রিয়ন্ুফলের স্যায় কান্তিসম্পন্ন শশধর আকাশমার্দ ও সরোবরসলিল নারি 
করিয়৷ (প্রতিবিদ্বিত হইয়া) অতিদুরস্থ,চক্রবাকমিথুনের অনুকরণ টন 

(রজনীযোগে আকাশে ও সরোববের জলে চন্দ্রমার বিশ্ব ও প্রতিবিন্ব গর 

হওয়াতে দূরবর্তী বিরহবিধুর চক্রবাকমিধুনের ন্যায় উহা পরিদৃষ্ট, হইতেছে।৯ 
নবোদিত কোর্মল যবাঁুর সদৃশ সুকুমার এ চন্দ্রকিরণ তোমার কর্ণভূষণ-নির্াণ 
“( অনায়াসে ) নখাগ্রতাগ দ্বারা ছেদন করিয়া লওয়া যাযু॥ ৬২॥ অন্থুদী ঘা 
যেমন কেশগ্রাশ ধারণ করে, সেষ্টরূপু চন্দ্রদেব মরীচিমাল। দ্বারা তিসিররা 

নিগৃহীত করিয়া কুট্ুলীরুত পদ্রূপ লোচনবিশিষ্ট রজনীমুখ চুম্বন করিতেছেন।॥ 
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পশ্য পার্ববতি ! নবেন্দ্ুরশ্মিভিঃ, সামিভিন্নতিমিরং নতস্তলম্। 

লক্ষ্যাতে দ্বিরদভোগদূষিতং, সংপ্রসীদদিব মানসং সরঃ ॥ ৬৪ ॥ 
রক্তভাঁবমপহায় চন্দ্রমা, জাত এষ পরিশুদ্ধমগুলঃ | 

বিক্রিয়া ন-খলু কাঁলদোষজা, নিশ্মলপ্রকৃতিষু স্থিরোদয়া ॥ ৬৫ ॥ 

উন্নতেষু শশিনঃ প্রভা স্থিত, নিন্নসংশ্রয়পরং নিশীতমঃ। 

নূনমান্মসদৃশী প্রকল্পিতা, বেধসৈব গুণদোষযোর্গাতিঃ ॥ ৬৬ ॥ 
চন্দ্পাদজনিতপ্রবৃত্তিভিশ্যন্দ্রকান্তজলবিন্দুভিরেিরিঃ | 

মেখলাতরুষু নিদ্রিতানমূন্, বোধয়ত্যসময়ে শিখণ্ডিনঃ ॥ ৬৭ ॥ 

কল্পবৃক্ষশিখরেষু সম্প্রতি, প্রশ্ম,রপ্ভিরবিকল্পস্থন্দরি ! 

হারযষ্টিগণনামিবাংশুভিঃ, কর্ড মুদ্ভতকুতৃহলঃ শশী ॥ ৬৮ ॥ 
উন্নতাবনতভাগবন্তয়া, চন্দ্রিকা সতিমিরা গিরেরিয়ম্। 

তক্তিভিৰ নছিবিধাভিরর্পিতা, ভাতি ভুতিরিব মনুদন্তিনঃ ॥ ৬৯ ॥ 

রতি! দেখ, রি মানস- -সরোবরে হত্তিগণ বপ্রকরীড় করিলে জল কলুষিত 

7 উঠে, হস্তীর। প্রস্থান করিলে আবার নির্মলতা ধারণ করে । ) গজক্রীড়া- 

ধিত মানস-সরোবর (শেবে ) যেমন স্বচ্ছ হর, নবচন্দ্রকিরণে অন্ধীঙ্ধকার দূর 

নাতে নভোমগুলও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৬৪ ॥ এই চন্দ্রমা এখন রক্ততাব 

গ করির। শুন্রবিষ্ব ধারণ করিলেন। নির্মল প্রকতিতে কালদোবজ বিকার 

নও চিরস্থায়ী হয় না॥ ৬৫ ॥ ( দেখিতে দেখিতে ) চন্দ্রকান্তি উন্নত পর্বত- 

দিতে অবস্থিত হইল; নৈশ অন্ধকার নিম্ুস্থানে ( গর্তীদিতে ) আশ্রয় গ্রহণ 

'ল। বিধাতা গুণদৌষের গতি আম্মসদ্শ করিয়াই কল্পিত করিয়াছেন অর্থাৎ 
স্বীরা উন্নত এবং মলিনাত্সীরা অবনত হইরা থাকে ॥ ৬৬ ॥ চন্দ্রকিরণ-সংযোগে 

কান্তমণি হইতে বারিবিন্দু ক্ষরিত ভুইতেছে ; সেই জলবিন্দু গাত্রে পতিত 

নাতে গিরিনিতন্বস্থ তরুতলে নিদ্রিত মযুরগণ (বৃষ্টিভয়ে ) জাগরিত হওয়াতে 
ধ হইতেছে যেন, গিরিবর *অসময়ে তাহাদিগকে জাগর্বরত করাইয়া 

তছে ॥ ৬৭ ॥ হে সর্বাঙ্ষসুন্দরি ! সম্প্রতি কল্পবৃক্ষের শিখরে চন্দ্রকিরণ প্রক্ষুরিত 

নাতে বোধ হইতেছে যেন, শশধর কুতুহলবশে এ কিব্লপরূপ হস্ত দ্বারা ( কল্প- 
খিলম্বী) হারযষ্টি গণনা করিতে উদ্যত হইম্নাছেন ॥ ৬৮ ॥ পর্বতের কোন স্থান 

ও কোন স্থান উন্নত বলিয়া তিমিবরমিশ্রিত এই জ্যোতনা মত্তহস্তীর, দেহস্থ্ 

০ 
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এতছুচ্ছ ফিতপীতমৈন্দবং, সোচ়ুমক্ষমমিব প্রভারসম্। 
মুক্তষট পদবিরাবমগ্সা, ভিষ্ঠাতে কুমুদমা নিবন্ধানাৎ ॥ ৭০ ॥ 

পশ্য কল্পতরুলন্থি শুদ্ধয়া, জোত্নয়া জনিতরূপসংশয়ম্। 

মারাতে চলতি চ্ডি! কেবলং, ব্যজাতে বিপরিবৃভমংসুকম্ ॥ ৭১। 

শক্যন্গুলিভিরুদ্দতৈরধঃ, শাখিনাং পতিতপুষ্পপেশলৈঃ । 

পত্রজর্ভরশশিপ্র্ভীলবৈরেভিরতকচয়িতুং তবালকান্ ॥ ৭২। 

এষ চারুমুখি ! যোগতারয়া, যুজাতে তরলবিম্বরা শশী। 

সাধ্বসাদুপগতপ্রকম্পয়া, কন্ায়েব নবদীক্ষয়া বরঃ ॥ ৭৩॥ 

পাঁকভিন্নশরকাঁগুগৌরয়োরুল্সসৎপ্রতিকতিপ্রদীপ্তয়োঃ। 
(রোহতীব তব গণগুলেখয়োশ্চন্দরবিম্বনিহিতাক্ষি ! চন্দিকা ॥ ৭9 | 

লোহিতার্কমণিভাজনাপিতং, কল্পবৃক্ষমধু বিদ্রতী স্বয়ম্। 

ত্বামিয়ং স্থিতিমতীমুপস্থিতা, গন্ধমাদনবনা ধিদেবতা! ॥ ৭৫। 

বহুবিধ রচনায় বিন্যস্ত চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৬৯॥ (অতিরিক্ত গা 

পাঁন করিলে যেমন উদর বিদীর্ণ হইয়া যায়, কুমুদের দশাও সেইরূপ হষটয়াছে 

ভ্রমরশবশন্ত এই কুমুদ অতিতৃষ্ণা হেতু উচ্্,(পিততাবে চক্দ্িকারস গান করিনা, £ 

উহা! সহা করিতে না পারিয়া সহস। যেন বৃত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্তান ভেদ করিয়। নিক 

হইতেছে ॥ ৭০ ॥ হেচগ্ি! দেখ, কল্পবৃক্ষে বপ্ধ বিলম্বিত রহিয়াছে? 4 

নির্মল জ্যোত্্ীহেতু উহার গ্বরূপ-নির্ণয়ে সন্দেহ জন্িতেছে, জ্যোত্ম। কিং 

স্থির করা যাইতেছে না; কেবল সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে উহা চঞ্চল 

প্রকাশিত ( বোধগমা ) হইতেছে ॥ ৭৯॥ পত্রান্তরালে এই যে সকল জ্যোং 

মগ লক্ষিত হইতেছে, উহ! €ক্ষনিয়ে পতিত পুষ্পবৎ কোমল, উহ। অস্থুলী 

উদ্ধৃত করিয়! তোমার অলকদাম বন্ধন করনা দেওয়া যায় ॥৭২॥ হে চার 

প্রথম-সঙ্গমতয়ে বেপথুমতী ( কম্পমীন।) নববিবাহিতা কন্যার সহিত যেমন ৭ 

মিলন হয়, সেইরূপ এই প্রদীপ্ত-মগুলমা যোগতারার সহিত চন্ত্রমার সি 

হইতেছে ॥৭৩। হে চন্ত্রবিম্বনিহিতাক্ষি ! পরিপক্ক হইলে শরকাও যেমন বির. 

_'গৌরবর্ণ হয়, তত্র গৌরবর্ণ এবং চন্্রিকাপ্রতিবিদ্বতুল্য সাজ্জল তোমার গ 

. হইতে যেন চন্্রকিরণ উদগত হইতেছে 1৭8। (হে পার্কতি ! ঠদখ) গন্ধমাদন্ 

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হ্র্্যকান্ত-মিনির্সিতি পাত্রে কল্পতরু্জীত মগ্য লইয়া এ 
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আাদকেশরক্তুগন্ধি তে মুখং, রক্তমেব নয়নং স্বভাবতঃ। 

আর লর্নবসতিগুণান্তরং, কং বিলাসিনি ! মধুঃ করিষ্যতি ॥ ৭৬॥ 

মান্যভক্তিরথবা সখীজনঃ, সেব্যতামিদমনঙগদীপকম্। 

ইতাদারমভ্ধার শঙ্করস্তামপায়য়ত পানমন্বিকাম্ ॥ ৭৭ ॥ 

পার্বতী তদুপযোগসস্তবাং, বিক্রিয়ামপি সতাং মনোহরাম্। 

সপ্রতর্কা-বিধিযোগনির্মিতামাত্্তেব সহকারতাঁং যযৌ ॥ ৭৮ ॥ 

্ক্ষণং বিপরিবর্তিতহিয়োর্নেষ্যাতোঃ শয়নমিদ্ধরাগয়োঃ | 

পা বব বশবর্তিনী দ্ধয়ৌঃ, শুলিনঃ স্থবদন। মদস্য চ ॥ ৭$ ॥ 

ূর্ণমাননরনং স্মলতকথং স্বেদবিন্দুমদকারণস্মিতম্ । 

গাননেন ন তু তাবদীশরশ্চক্ষুণা চিরমুমামুখং পাপৌ ॥ ৮০ | 

হাং বিলদ্দিতপনীয়মেখলামুদ্বহন্ জঘনভারছুর্বহীম্। 

গানসন্ুতবিভুন্তিসংভূতং, প্রাবিশন্মণিশিলাগুহং হরঃ ॥ ৮১ ॥ 

তা] ভোমার শিকট স্বঘং উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৭৫ ॥ হে বিলাসিনি ! তোমার 

ভাবতঃ সরসকেশরের গ্ঠার সুগন্ধপুর্ণ ; নন স্বভাবতঃ আরক্ত; সুতরাং 
' মুখে এই মগ্য প্রবেশলাত করিলে কি গুণান্তর উত্পাদন করিবে? ৭৬॥ 

তোমার প্রতি সম্মান ও ভক্তিমতী এই সখীরা কামোদ্দাপক এই মগ্য পান 

| মহেশ্বর এইরূপ উদারব্ঠকন বলিয়া অন্বিকাকে সেই মদিরা পান 

লেন ॥৭৭॥ আম যেরূপ স্বভাবতঃ মনোহর হইলেও অচিন্তনীয় দৈব- 

ত সহকারত্ব প্রাপ্ত হইঘা অতি মনোহর হয়, সেইরূপ পার্বতী মগ্যপান- 

; পিকা? প্রাপ্ত হইলেও দেই বিক্রিয়া সাধুগণের 'নিকট মনোহারিগী 
ছিল ॥ ৭৮ ॥ তখন সুমুখী পার্বতী লঙ্জাশৃন্ট, শয়নাতিলাষী, অন্ুুরাগপরবশ 

বওঅনঙ্গ এই উভবের বশবর্তিনৰ হইযা উঠিলেন ॥ ৭৯ ॥ তখন তীহার 

ধূর্ণত হইল, বাক্য স্বলিত হইতে লাগিল, বদনমণ্ডল স্বেদাক্ত ও অকারণ 
1 বিমপ্ডিত হইঘা উঠিল। ঈশ্বর মহেশ্বর মুখ দ্বারা সেই উমামুখ পান (চুম্বন) 
লন না কিন্তু ক্ষণ নেত্র দ্বারা পান করিতে লাগিলেন অর্থাৎ অত্যধিক 
[গবশে সেই দিৰকক দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ॥ ৮০ ॥৯, 
সনস্তর মহাদেব বিলম্বিত-স্বর্ণমেথলাধা'রিণী, জঘনতরে দুর্বহা পার্বতীকে 
করিয়া মণিশিলাগৃহে প্রবেশ করিনেন।, এ গৃহ স্ষললমাত্রে সংগৃহীত 
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তত্র হংসধবলোত্তরচ্ছদং, জাহ্ৃবী-পুলিনচারুদর্শনম্ | 
অধ্যশেত শয়নং প্রিয়াসখ, শারদাভ্রমিব রোহিণীপতিঃ ॥ ৮২ ॥ 

ক্রিউকেশমবলুপ্তচন্দনং, উৎপথার্পিতিনখং সমৎসরম্। 
তস্য তচ্ছিছ্ররমেখলাগুণং, পার্ববতীরতমতূন্ তৃপ্ডয়ে ॥ ৮৩। 
কেবলং প্রিয়তমাদয়ালুনা, জ্যোতিষামবনতাস্থু পংক্তিযু! 
তেন তৎপরিগৃহীতধক্ষসা, নেত্রমীলনকুতৃহলং কৃতম্ ॥ ৮৪ । 

স ব্যবুধ্যত বুধস্তবো চিতঃ, শাতকুস্তকমলাকরৈঃ সমমূ। 
চ্ছনাপরিগৃহীতকৈশিকৈঃ, কিন্নরৈরূষমি গীতমঙ্গলঃ ॥ ৮৫ ॥ 
তৌ ক্ষণং শিথিলিতোপগুহনৌ, দম্পতী রচিতমানসোর্ময়ঃ | 
পন্মতেদনিপুণাঃ সিষেবিরে, গন্ধমাদনবান্তমারুতাঃ ৮৬ ॥ 

উরুমূলনখমার্গরাজিভিস্ততক্ষণং হৃতবিলোচনো! হরঃ। 

বাঁপসঃ প্রশিখিলম্ত সংযমং, কর্বতীং, প্রির়তমামবারয়ৎ ॥ ৮৭ ॥ 

নানাবিধ তোগদাধন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইযাছিল ॥৮১॥ রোহিণীপতি চর 
যেমন শারদীয় মেঘের উপর শয়ন করেন, মহাদেবও সেইরূপ সেই মণিময় গৃ 

হংসবৎ শ্বেতবন্াচ্ছাদিত, গঙ্গাপুলিনবৎ চারুদর্ণন শখ্যাত্ব প্রিবতমা! পার্ক 
সহিত শয়ন করিলেন ॥ ৮২ ॥ তথায় বিহাঁরকালে পার্ধতীর কেশপাশ আলুলামি 

হইল, চন্দন বিলুপ্ত হইয়া গেল, পরম্পর জিগীষাপরবশ হওয়াতে মর্যাদা অতিষ 
পূর্বক নখ-ক্ষত জন্মিল, কাঞ্চীদাম ছিন্ন হইয়া পড়িল, তথাপি পার্কতীর রাঘব 
মহাদেব পরিতৃপ্ত হইলেন না॥৮৩॥ যখন নক্ষত্রমাল। ( পশ্চিমদিকে' 

অবনত হইঘ্বা' পড়িল, ( রজনী অবসানপ্রায় হইল), তখন পার্তী কর্তৃক বন্ধ 

স্থলে আলিঙ্গিত মহেশ্বর প্রি্তমার প্রতি দয়ার্্ হইয়া নেত্রনিমীলনরূপ আদ 
লাত করিলেন; ( মহেশ্বর রতি পরিত্যাগ*করিরা নিদ্রিত হইলেন ) ॥৮৪| 

অনন্তর উযাকালে কিননরগণ মুচ্ছনার সহিত রাগবিশেষ দ্বারা শিবের উদে! 

মঙ্গল্গীতিগানে' প্রবৃত্ত হইলে বিদ্বদ্গণের স্তবনীয় মহেশ্বর কনকপদ্মীকরের সর 

জাগরিত হইলেন ॥ ৮৫ ॥ তখন দম্পতি আলিঙ্গন শিথিল করিলেন । যা! 

মানদসরোবরের তরঙ্গ উৎপান করে এবং পন্মসকলকে প্রন্ুটিত করিতে যা 

সুক্ষ, গন্ধমাদম-গিরির সেই বনান্তবাযু হরু-গৌরীর সেবা 'ক্রিতে লাগি 
(শিব-€গীরী তখন ক্ষণকাল বায়-সেবন করিলেন )॥ ৮৬॥ সেই মুহূর্তে (বা! 
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স প্রজাগরকষায়লোচনং, গাটদস্তপদতাড়িতাধরম্। 

আকুলালকমরংস্ত রাগবান্, প্রেক্ষ্য ভিন্নতিলকং প্রিয়ামুখম্ ॥ ৮৮ ॥ 

তেন ভঙ্গিবিষমোত্তরচ্ছদং, মধ্যপিগ্ডিতবিসুত্রমেখলম্ । 

নিন্মলেহপি. শয়নং নিশাত্যয়ে, নোৌজ.বিতং চরণরাগলাঞ্িতম্ ॥ ৮৯ ॥ 

স প্রিয়ামুখরসং দিবানিশং, হর্ষবৃদ্ধিজননং সিষেবিষুঃ | 

দর্শনপ্রণযিনামদৃশ্যতামাজগাম বিজয়ানিবেদিতঃ ॥ ৯০ ॥ 

মদিবসনিশীথং সঙ্গিনস্তত্র শান্তোঃ, শতমগ মদৃতুণাং সাদ্ধমেকা নিশেব। 

সস্থুরতম্থখেভ্যশ্ছিনতৃষ্ণো৷ বভূব,জ্বলন ইব সমুদ্রান্তরগতভ্তজ্জলৌঘৈঃ ॥৯১॥ 

ইতি শ্রীকুমারসন্ভবে মহাকাব্য কালিদাসরুতো শিবয়োঃ সম্তোগবর্ণনং নাম 

অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥ 

--শাশশীটাশিশ শলাঁাশাীীশীশীশীি শপ  পিীপসপাপািপাস্পিপপপপাও পাস টি 

পার্ধাহার পরিবেরবধন অপসারিত হইলে ) তাহার উরুমূলে নখচিহৃসমূহ 
1 তত্প্রতি শিবের দৃষ্টি আক্কষ্ট হইল। পার্ধতী শিখিল বসন বন্ধন করিতে 
হইতেছিলেন, মহাদেব প্রিরতমাকে নিবারণ করিলেন ॥৮৭॥ জাগরণ 

শাব্বতীর নয়ন রক্তবর্ণ, গাঁট দক্তক্ষত হেতু অধর প্রপীড়িত এবং অলকাবলী 
নন হইয়াছিল; অন্ুরাগপরবশূ *মহেশ্বর প্রিয়তমার তাদৃশ মুখ দেখিয়া 

হিত হইলেন ॥৮৮ ॥ (যামিনীযোগে বিহারকালে ) অঙ্গতর্গ হেতু শষ্যার 

দনবন্ধ উন্নতাবনত হইব পড়িত, কাঞ্ধীদাম হ্ুত্রহীন (ছিন্ন) হইয়া পিপ্তী- 
বে পড়িরা থাকিত এবং পাক্ধতীর চরণগত অলক্তকরাগে শধ্যা রঞ্জিত হইত ; 

দন হইলেও মহেশ্বর সেই শয্যা ত্যাগ করিতেন না॥৮৯॥ তিনি দিবা- 

সুখাতিশঘের কারণস্বরূপ প্রিয়ামুখমদির| পান করিতে ইচ্ছা করিতেন । 
1 তাহার দর্শনপ্রা্থী হইয়া আগমন করিতেন, বিজয়ানায়ী সখী সেই সংবাদ 
ন কাঁরলেও তিনি তাহাদিগঞেঁ দর্শন প্রদান করিতেন না॥ ৯* ॥ সাগরের 

ত বাড়বাগ্র যেমন জলপ্রবাহ ভোগ করিয়াঁও পরিতৃপ্ত হয় নখ, সেইরূপ পার্ক- 

[হিত অহনিশি সুঙ্গত হইয়। মহাদেব পঞ্চবিংশভ্ি বন্জার এক রাত্রির ন্ঠায়' 
[হিত করিলেন*; তথাপি তাহার সুরতস্থথ-তৃষ্ণীর নিবৃত্তি হইন্বী না॥ ৯৯॥ 

শীট 



নবমঃ মগ 

'তথাবিধেহনঙরসপ্রসঙ্গে, মুখারবিন্দে মধুপঃ প্রিয়ায়াঃ। 

সন্তোগবেশ্ম প্রবিশন্তমন্তদর্শ পারাবতমেকমীশঃ ॥ ১ ॥ 

সথবান্তকান্তামণিতানুকারং, কুজন্তমাঘূর্ণিতরক্তনেত্রম্। 
প্রন্ফারিতোননমবিনঅকণং, মুক্ুমু ভর্ন্যঞ্চিতচা রুপুচ্ছম্ ॥ ২॥ 

বিশৃঙ্খলং পক্ষতিযুগামীষদ্দধানমানন্দগতিং মাদেন। 

শুত্রাংশুবর্ণং জটিলাগ্রপাদমিতস্ততো৷ মণডলকৈশ্চরন্তম্ ॥ ৩ ॥ 
রতিদ্বিতীয়েন মনোভবেন, হৃদাৎ স্ুধায়াঃ গ্রবিগাহামানাৎ। 

তং বীক্ষ্য ফেনস্ত চয়ং নাবোখমিবাভ্যনন্দৎ ক্ষণমিন্দুমৌলিঃ ॥ 8 | 
তস্যাকৃতিং কামপি বীক্ষ্য দিব্যামন্তর্ভবচ্ছদ্মাবিহঙ্গমগ্রিম্। 

বিচিন্তয়ন সংবিবিদে স দেবো, জরভঙ্গভীমশ্চ রুষা বড়ৃব ॥ ৫॥ 

প্রিয়তম। হৈমবতীর মুখপন্ের ভূন্স্বরূপ সর্বেশ্বর মহেশ্বর এইরূপে অন 

রঙ্গে নিত আছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, একটি পারাবত সন্তোগ-[ 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১॥ এ পারাবত প্রণয়িনীর মনোরঞ্জন রতি 

শব্দের অনুকরণে শব করিতেছিল; তাহার রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় বিধৃণিত হইতে 
কঠদেশ স্ফীত, উন্নত ও বিনত হইতেছিল এবং সে মুহুমুহঃ সুন্দর পুষছা 

সক্লুচিত করিতেছিল ॥২॥ তাহার পক্ষমূলদ্বয় বিশৃঙ্খল (বন্ধনরহিঃ 
গতি উল্লাসতরে হর্যস্চক, বর্ণ শ্বেতাংশু চন্দ্রের ন্যায় ধবল, সম্মুখস্থ পদ 

বিশিষ্ট ; সে মগ্ুলাকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ॥ ৩॥ এই পারব 

দেখিয়া বোধ হইল যেন, রতিসহচর কামদেব অমৃতহ্দ আলোড়ন গ্ 

অতিনব ফেনপুগর উত্তোলিত করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর উহাকে দেখিয়া কষা 

,আনন্দ অনুভব করিলেন ॥৪॥ সন্বান্তর্যামী মহেশ্বর সেই কপোতের 1 

আকৃতি দর্শনে ক্ষণবশল চিন্তানিমগ্র রহিলেন; পরে * জানিতে পারি? 

ছল করিয়া অগ্নিদেব এই বিহঙগমুদ্তি ধারণ, করিয়াছেন। তখুন ক্রোধে 

করাতে তীহার যুষ্ি তর হুইয়া,উঠিল ॥ ৫॥ অনতবর হুতাশন নিজ মু 
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গ্নরূপমাস্থায় ততো হুতাশস্ত্রসম্বলৎকম্পকৃতাগ্লিঃ সন্। 

প্রবেপমানো নিতরাং স্মরারিমিদং বচো ব্যক্তমথাধ্যুবাঁচ ॥ ৬॥ 

আসি ব্রমেকো জগতামধীশঃ, স্বর্গোৌকসাং ত্বং বিপদো নিহংসি | 

গতঃ স্রেন্দরপ্রমুখীঃ প্রভো ! ত্বামুপাঁসতে দৈত্যবরৈধিধৃতাঃ ॥ ৭ ॥ 

থা প্রিয়াপ্রেমবশংবদেন, শতং ব্যতীয়ে স্থুরতাদৃতৃণাম্। 
রহ/স্থিতেন ত্বদবীক্ষণার্তো, দৈন্ঠং পরং প্রাপ শুরৈঃ স্বরেন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥ 

হদীবসেবাবসরপ্রতীক্ষৈরভ্যর্থিতঃ শত্রমুখৈঃ স্থরৈস্তাম্। 
উপাগতোহন্বেইট,মহং বিহঙ্গরূপেণ বিদ্বন্ ! সময়োচিতেন | ৯ ॥ 

ইতি প্রভো ! চেতসি সম্প্রধার্্য, তন্নোইপরাধং ভগবন্! ক্ষমস্ব। 
পবাভিভূতী বদ কিং ক্ষমন্তে, কালাতিপাতং শরণার্থিনোহমী ॥ ১০ | 
প্রভো ! প্রসীদাশু স্জান্সপুজ্রং, যং প্রাপ্য সেনান্যমসৌ স্বরেন্দঃ | 
দ্র্লোকলক্গ্মীপ্রভৃতামবাপা, জগক্রয়ং পাতি তব গ্রসাদাৎ ॥ ১১ ॥ 

ক ০২০০১০২৭০৯ টি - ২ সপ ৩ ৭৭ শা ৭ ২০০ 

(ভীত হইঘাঁ কম্পিতকলেবরে অগ্তলিবন্ধন করিয়া কাপিতে কাপিতে কাম- 

ন মহেশ্বরকে বলিতে আরন্ত করিলেন ॥ ৬ ॥ হে প্রভো।! একমাত্র আপনিই 

তর অধিপতি ; আপনি দেবগণের বিপদ্ বিনাশ করির। থাকেন; অতএব 

দর দেবগণ দৈত্যশ্রেষ্ঠ তারকাদি কর্তুক উত্পীড়িত হইরা আপনার উপাপন। 

তছেন ॥ ৭॥ আপনি প্রিঘ়তমীর প্রেমে বশীভূত হইয়া সুরতব্যাপারে নিক্জনে 

তু অতিবাহিত করিলেন; এ দিকে আপনার অদর্শনে কাতর হইয়া দেবরাঁজ 

দসহ দীনদশ' প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৮॥ হে সর্বান্তর্যামিন্! আপনার সেবার্থ অবসর 

ফা অবস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক প্রাথিত হইয়া আমি সময়োচিত বিহঙ্গম- 
ধাবণ পূর্বক আপনার অন্বেষণীর্থ* উপস্থিত হইয়াছি॥৯॥ হে পরতো! 
করণে সম্যক বিবেচনা করিয়া আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন। হে 

নৃ' বলুন, শক্ত কর্তৃক প্রপীড়িত, (আপনার ) শরণার্থী এই ইন্্রাদি দেব- 
করূপে কাঁলবিলম্ব সহ করিতে পারেন ? ১০ ॥ হে প্রতোঁ! আশু প্রসন্ন 

্যং একটি পুন্্র উৎপাদন করুন; সেই পুল্রকে সেনানী প্রাপ্ত হইয়া 
'জ আপনার, প্রসাদ স্বর্গলক্ীর আধিপত্য লাভ করিয়া ত্রিচ্ছুবন পালন 
বন্ধু ॥১১। | 



১০৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

স শঙ্করন্তামিতি জাতবেদোবিজ্ঞাপনামর্থবতীং নিশম্য | 

অভূৎ প্রসন্ন; পরিতোধয়ন্তি, গীর্ভির্গিরীশ। রুচিরাভিরীশম্॥ ১২। 
প্রসন্নচেতা মদনান্তকারঃ, স তারকারের্জয়িনে। ভবায়। 

শক্রন্য সেনাধিপতে্জয়ার, ব্যচিন্তয়চ্চেতসি ভাবি কিঞ্চিত ॥ ১৩। 

যুগান্তকালাগ্রিমিবাবিষহ্যং, পরিচ্যুতং মন্মথরঙ্গতঙ্গাৎ। 
রতান্তরেতঃ স হিরণ্যরেতম্যথোদ্ধ রেতাস্তদমোঘমাধাহ ॥ ১৪.। 

অথোষ্ণবাম্পানিলদৃষিতান্তং, বিশুদ্বধমাদর্শমিবাত্মদেহম্। 

বার ভূন্মা সহসা পুরারিরেতঃপরিক্ষেপকুবরণমগ্সিঃ ॥ ১৫ ॥ 
বং সর্ববতক্ষো ভব ভীমকন্মা, কুষ্ঠাভিভূতোহনল ! ধূমগর্ভঃ। 
ইন্থং শশাপাদ্রিস্্তা ছুতাশং, তথা রতানন্দস্তুখস্থ ভঙ্গাৎ ॥ ১৬। 

দক্ষস্ত শাপেন শশী ক্ষযীব, প্রঃফ্টো হিমেনেব সরোজকোশঃ | 
বহন্ বিরূপং বপুরুগ্রারেতশ্ঠয়েন বহিঃ কিল নির্জগাম ॥ ১৭ ॥ 

মহেশ্বর অগ্রির এইরূপ অর্থগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়! প্রপন্ হইলেন। « 

বা পুরুষগণ মনোহর বাক্যে সেই সর্ধেশবরের সন্তোষবিধানে টা 

লেন ॥ ১২॥ প্রসন্নচেত1 মদনমখন মহেশ্বর জয়ণীল, শক্রজয়ার্থ ইন্দ্রের 

শাঁরকারি পুত্রের উৎ্পাদনার্থ কিঞ্তকাল মনে মনে চিন্তা করিতে খাঃ 

লেন॥ ১৩॥ অনন্তর উন্ধরেত। সদাশিব যুগান্তকাঁলীন অগ্রির ন্ায় | 

মন্মথরক্গতগ্গ হেতু স্বলিত, অব্যর্থ, সুরতাবপানজাত বীর্য অগ্রিতে নিক্ষেগ কা 

লেন ॥ ১৪ ॥ উঞ্ণ মুখবাধুতে দর্পণের মধ্যভাগ ঘেমন মলিন হয়, সহপা। ত্রিপুরা? 

অতিরিস্তপরিমাণ রেতঃপ্রক্ষেপে হুতাশনের বিশুদ্ধ নিজদেহও সেইরূপ মন 

ধারণ করিল ॥ ১৫ ॥ তখন পর্ধতনন্দিনী গৌরী সুরতজনিত আনন্দনুখ নি 

হওয়াতে কুপিত। হইয়। অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন, “হে অগ্নে! তুমি মর্ঘ্ধ 
তীমকর্মাণ কুষ্ঠরগে অভিভূত ও ধূমগর্ভ হও ॥ ১৬” ভ্খন অগনিদেব 
'অভিশপ্ত ক্ষয়রোগী চন্দ্রৎএবং হিমপাতে” ষয়প্রাপ্ত কমলকোশের ন্যায় (উপর্থা 

মহাদেবের বীর্য্সংঘাত হেতু শ্রীন্ীন, দেহ বহন পূর্বক তথ! হইতে রি 

হইলেন ॥ ১৭ ॥ 
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সপাবকালোকরুষা বিলক্ষাং, স্মরত্রপাস্মেরবিনআঅবক্তীম্। 

বিনোদয়ামাস গিরীন্দ্রপুক্রীং, শৃঙ্গারগর্ভৈম ধুরৈব চোভিঃ ॥ ১৮ ॥, 
হারো বিকীর্ণ ঘনঘর্্মতোয়ৈনে ত্রাঞ্জনাঙ্কং হৃদয়প্রিয়ায়াঃ | 

দ্বিতীয়কৌপীনচলাঞ্চলেনা হরম্মুখেন্দৌরকলক্কিনোহস্তাঃ ॥ ১৯ ॥ 
মন্দেন স্থিন্নাঙ্গুলিনা করেণ, কম্প্রেণ তন্তা৷ বদনারবিন্দাৎ। 

পরামুশন্ ঘন্রজলং জহার, হরঃ সহেলং ব্যজনশনিলেন ॥ ২০ ॥ 
বতিশ্নথং তকবরীকলাপমংসাবসক্তং বিগলত্প্রসূনম্। 

স পারিজাতোস্তবপুপ্পমযা, অজা নবন্ধামৃতমূর্তিমৌলিঃ 1 ২১ ॥ 
কপোলপাল্যাং মুগনাভিচিত্রপত্রাবলী মিন্দুমুখঃ স্মুখ্যাঃ | 

্মরন্ত সিদ্ধস্ত জগদ্িমোহমন্ত্রাক্ষরশ্রেণিমিবোল্লিলেখ ॥ ২২ ॥ 
রণসা কর্ণাবভি তম্মুখসা, তাটঙ্কচক্রদ্দিতয়ং ন্যধাতড সঃ। 

জগভ্জিগীধুবিষমেষুরেষ, খ্রবং যমারোহতি পুষ্পচাপঃ ॥ ২৩ ॥ 

অনন্তর মহাদেব ( সম্তোগসময়ে ) অগ্রিদেবের দর্শনে সঞ্জীত ক্রোধ হেতু 

ক্লতকান্তিমতী,কাম ও লঙ্জাবশে ম্মেরমুখী”আনতবদন1,গিরীন্দ্রনন্দিনী পার্ধতীকে 

গরসংক্রান্ত মধুরবাক্যে প্রসন্ন করিলেন ॥ ১৮ ॥ সদাশিব দ্বিতীয় কৌপীনা- 
| (ক্ম্ধাবলন্বী উত্তরীয়বন্্ ) দ্বার| পার্ধতীর অকলঙ্ক, মুখচন্দ্রমাস্থিত, নিবিড় 
দজল ছাপা সমাকীর্ণ নেত্রান্তকল্ঙ্ক মুছাইয়। দিলেন ॥ ১৯॥ তিনি স্বেদ- 

ভিত -অঞ্ুলিশোভিত কম্পিত হস্ত দ্বার। ধারে ধীরে পার্বতীর মুখপদ্ম হইতে 

দজল মুছাইরা দিয়া বিলাসসহকারে তালবন্ত দ্বারা বামুবীজন পৃর্বক উহা শুক 
এ দিলেন ॥ ২০॥ সুবতকালে যাহা শিখিলবন্ধন হওয়ায় স্বন্ধদেশে সংলগ্ন 
নাছিল এবং যাহ। হইতে পুষ্প স্বলিত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছিল, অমৃত- 

মহাদেব পার্ধতীর সেই কবনীকলীপ পাবিজাতব্ক্ষজাত কুসুমমাল। 
বন্ধন করিয়া! দিলেন ॥২১॥ চন্দ্রশেখর সুমুখী পান্খতীর গণ্ডরেখাতে মৃগ- 

ত দ্বারা নানাবিধ পত্রাবলী রচন1 করিয়৷ দিলেন; এ সকল পত্রাবলী কুৃত- 
| কন্দর্পের বিশ্ববিমোহন মন্ত্াক্ষরপংক্তির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥২২॥ মহেশ্বর 
[র কর্ণদ্ববে তাটন্ক ( অলঙ্কারবিশেষ ) সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। এ তাটঙ্- 
যেন মুখরূপ বধের চক্রস্বরূপ হইল । জগজ্জীগিযু পুষ্পধন্বা এই রথে আরোহণ 
ন্লেন অর্থাৎ কনদর্পদেব উমায়ুখের সহায়তাতেই যেন জগৎ জয় করিতে ইচ্ছা 



১১০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তন্যাঃ স কে পিহিতস্তনাগ্রাং, স্যধত্ত মুক্তাফলহারবল্লীম্। 

যা প্রাপ মেরুদ্বিতযস্ত ঘুর্দি,, স্থিতস্ত গঙ্গৌঘযুগম্ত লক্ষমীম্॥ ২৪ ॥ 
নখব্রণশ্রেণিবরে ববন্ধ, নিতম্ববিম্বে রশনাকলাপম্। 

চলম্বচেতোমুগবন্ধনীয়, মনোভূবঃ পাশমিব ম্মরারিং ॥ ২৫ ॥ 

ভালেক্ষণাগ্ স্বয়মণ্নং স, ভক্ত দুশোঃ সাধু নিবেশ্থা তম্যাঃ। 
, নবোৎুপলাক্ষ্যাঃ পুনকোপগুটে, কাছে বিলীনেহঙ্ুলিমুজ্জঘর্ষ ॥ ২৬। 

অলক্তকং পাদসরোরহাগ্নে, সরোরুহাক্ষ্যাঃ কিল সন্নিবেশ্যা | 

স্বমৌলিগঞ্ঠাসলিলেন হস্তারুণতবমক্ষালয়নিন্দুটু়ঃ ॥ ২৭॥ 
ভম্মানুলিপ্তে বপুষি স্বকীয়ে, সহেলমাদর্শতলং বিৃজা । 
নেপখ্যলক্ষ্যাঃ পরিভাবনার্থমদর্শয়জ্জীবিতবল্পভাং সঃ ॥ ২৮। 

প্রিয়েণ দত্তে মণিদর্পণে সা, সান্তোগচিহং স্ববপুবিভাব্য । 

ত্রপাবতী তত্র ঘনানুরাগং, রোমাঞ্চদান্তেন বহির্বভার ॥ ২৯ ॥ 

করিলেন ॥২৩॥ মহেশ্বর পার্ধতীর গলদেশে মুক্তাহার পরাইয়া দিলেন ; উহা উম্না 

স্তনাগ্রদ্থয় আচ্ছাদিত করিয়া বিলম্বিত হইল । ছুইটি সুমেরু পর্বতের মন্তকে দুষ্ট 

গঙ্গাধারা নিপতিত হইলে যেরূপ শোভা! পায়, এ যুক্তাফলময়ী হারলতিকা৷ সেক 

শোভ| পাইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ মদনারি মহাদেব ( তত্কৃত) নখক্ষতরাজি দ্বা 

'বুমণীয় পার্বভীর নিতম্বদেশে কাক্দীদাম বন্ধন, করিয়। দিলেন ; এ কার্চীনা 

যেন তাহার নিজের চপলচিত্তরূপ মৃগের বন্ধনার্থ কামপাঁশ বলিয়া! বোধ হইল 

মহাদেব আপনার ললাটস্থ নেত্ররূপ প্রদীপাগ্রিতে কজ্জলপাতন পুর্র 

নবপলাশলোচন! পার্বতীর নয়নদ্বয় যথাযথরূপে অশ্রনাক্ত করিযা স্বীয় রোমার 

পূর্ণ ঘনশ্যামবর্ণ কণ্ঠে অন্গুলিঘর্ষণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ চন্্রচুড় কমললোচ 

পার্ধতীর পাঁদপদ্স-প্রান্তে অলক্তকরস' লেপন পৃর্ধক আপনার মস্তকস্থ গঙ্গাসলির 

হন্তের অরুণত্ব ধৌত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭ ॥ তিনি আপনার বিভৃতিবিনি! 

দেহে বিলাস সহকারে দর্পণতল মাঞ্জন পূর্বক বেশবিন্তাসের শোতাদর্শনা 

জীবিতবন্লতা পরীর সম্মুখে সেই মুকুর ধারণ করিলেন ॥ ২৮। 
_. তখন পার্বতী প্রিয়তা প্রদত্ত মণিময় দর্পণে আপনার দে স্ুরতজনিতচিং 

চিহ্নিত দর্শনে লজ্জিতা হইয়া বহির্ভাগে রোমাঞ্চচ্ছলে প্রিয়তম ইনের' প্রতি গা? 

অন্থাগণ্ধারণ করিলেন অর্থাৎ, তিনি, যে শঙ্করের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ্ররী 



কুমীরসম্ভবম.। ১১১ 

নেপথ্যলক্গমীং দয়িতোপক্লুপ্তাং সম্মেরমাদর্শতলে বিলোক্য। 

স্ত সৌভাগ্যবতীষু ধুর্ধ্যমা আ্রানমুদ্ভুতবিলক্ষভাঁবা! ॥ ৩০ ॥ 

অন্ত; প্রবিশ্যাবসরেহথ তত্র, স্সি্ধে বয়স্তে বিজয়া জয়া চ। 

স্্সম্পদোপাচরতাং কলানাং, অঙ্কে স্থিতাং তাং শশিখগুমৌলেঃ ॥৩১। 
বাধূর্বহির্ম ঈগলগানমুচ্ৈর্বৈতালিকাশ্চিত্রচরিত্রচার । 

জগ্তশ্চ গন্ধব্বগণাঃ সশঙ্ঘন্বনং প্রমোদায় পিন! কপাণেঃ ॥ ৩২ ॥ 

তত) স্বসেবাবসরে স্বরাণাত গশাংস্তালোকনতৎপরাণাম্ । 

দারি প্রবিশ্য প্রণতোহগণ নন্দী, নিবেদয়ামাস কুতাঞ্জলিঠসন্ ॥ ৩৩॥ 

মতেন্খরো মানসরাজহংসীং, করে দধানস্তনয়াং হিমাদ্রেঃ | 

মান্তোগলীলালয়তঃ সহেলং, হারে! বহিস্তানভি নিজ্জগাম ॥ ৩৪ ॥ 

রুমান্মাহেন্দ প্রমুখাঃ প্রণেমু*্ শিরোনিবন্ধাঞ্জলয়ো মহেশম্। 
গ্রালেযশৈলাধিপতেস্তনূজাং, দেবীঞ্চ লোকত্রয়মাতরং তে ॥ ৩৫। 

-:---32552৩ি বাতা িশ্পিত শশা শশা শি টাশাাাাপাাশাাশাীি শা শশাশশী্ীশশী ৮শিশিশিটি 

নাঞ্চ্ছলে তাহ। প্রকাশিত হইল ॥২৯ ॥ দর্পণতলে প্রিয়তম শঙ্কর কর্তৃক 

চিত অলঙ্কারশোতা৷ দেখিয়! পার্বতী ঈষৎ হাস্য সহকারে লজ্জিত হইলেন 
; আপনাকে পৌভাগ্যবতীগণের মধ্যে অগগণ্য বিবেচনা করিলেন ॥ ৩০ ॥ 

বসবে প্রণরশালিনী সখী জয়া ও বিজয়া গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ পৃর্বক শশিশেখরের 
ডস্থিতা পার্বতীকে স্থশোভন কামোপকরণবিশেষ দ্বারা অলঙ্কত করিতে 
সত হইল॥ ৩১ ॥ এ দিকে গৃহের বহির্ভাগে স্বতিপাঠকেরা পিনাকপাণি শিবের 
টাষাবধানার্থ উচ্চেঃস্ববে বিচিত্রপদযুক্ত মনোহর মঙ্গলগানে প্রবৃত্ত হইল এবং 
গণ শঙ্খধ্বনি সহকারে সঙ্গীত আবুস্ত করিল ॥ ৩২ ॥ : 

তদনন্তর শিবের সেবার সময় উপস্থিত দেখিয়া তঁ*হাঁকে দর্শনার্থ দেবগণ 
স্কিত হইলে, নন্দী দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া করপুটে সেই বিষয় নিবেদন 
লেন ॥ ৩৩॥ তখন মহেশ্বর চিত্তরূপ সরোববের রাজহংসীরূপিণী ( চিত্তবিহা; 
1) হিমাত্রিনন্দিন্ট্র হাত ধরিয়া সানন্দে কেলিগৃহ হইতে দেবগণের অভিমুখে 
গত হইলেন,॥ ৬৪ ॥ মহেত্্প্রমুখ দেবঙ্গণ মন্তকে অগ্জলিবন্ধন পূর্বক মহে- 
৪ ত্রিউ্বনজননী হিমার্রিনন্দিনী পার্কৃতীনেবীকে প্রণাম করিলেন। ৩৫। 



১১২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

যথাগতং তান্ বিবুধান্ বিশ্বজ্য, প্রসাদ্য মানক্রিয়য় প্রতস্থে। 

স নন্দিনা দত্তভূজোহধিরুহা, বৃষং বৃযাঙ্কঃ সহ শৈলপুজ্যা ॥ ৩৬। 

মনোহতিবেগেন ককু্নতা স, প্রতিষ্ঠমীনো! গগনাধ্বনোইনস্তঃ | 
বৈমানিকৈঃ সাঞ্জলিভিববন্দে, বিহারহেলাগতিভিগিরীশঃ ॥ ৩৭॥ 
্ব্ববাহিনীবারিবিহারচারী, রতান্তনারী শ্রমশান্তিকারী | 

তৌ পারিজাতপ্রসবপ্রসঙ্গো, মরুৎ সিষেবে গিরিজাগিরীশো ॥ ৩। 
পিনাকিনাপি স্ফটিকাচলেন্দ্রঃ, কৈলাসনামা কলিতাম্বরাংশঃ। 

ধৃতার্দসোমোহভুতভোগিভোগো, বিভূতিধারী স্ব ইব প্রপেদে ॥ ও 

বিলোক্য যর ক্ষটিকম্য ভিত, সিদ্ধাঙ্গনাঃ স্বং প্রতিবিম্বমারাৎ। 

্রান্ত্যা পরস্যা বিমুখীভবন্তি, প্রিয়েষু মানগ্রহিলা নমৎস্ত ॥ ৪০ 

বিম্থিতম্ত স্ফটিকাংশুপ্ডাপ্ডেশ্তন্দস্ত চিহ্ছপ্রকরঃ করোতি। 
গৌর রাসেন যত্র, কস্ত,রিকারাঃ শকলস্ত লীলাম্॥ 9১1 

বৃষবাহন মহেশ্বর সন্মানপ্রদান দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট তের তাহাদিগকে য়, 

যথ স্থানে গমনার্থ বিদায় দিলেন এবং নন্দীর হাত ধরিয়া শৈলনন্দিনী পার্কজী 

সহিত বৃষে আরোহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ মন অপেক্ষাও অধিক বৌ. 
গামী বৃষে আরূঢ় হইয়া গগনপথে গমনকালে লীলাবশে সবিলাপগতি বৈমানিৰ- 

গণ কৃতাঞ্জলি হইয়া! মহাদেবকে বন্দনা ফরিতে লাগিলেন ॥ ৩৭॥ তৎকাঁর 
মন্দাকিনীর জলশীকরসংযুক্ত; স্ুরতান্তে রমণীগণের শ্রান্তিনাশক, পারিজাতগধ 

দ্বারা সুগন্ধি বামু হরপার্ৰতীর সেবা করিতে লাগিল ॥ ৩৮॥ যে পর্বত গগন 

তলের স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, ঘে মহাদেবের বাপভূমি,বিচিত্র স্বুখতোগনিরত দে 

গণের ভোগ্য বস্তু যে স্থানে বিগ্কান এবং থে পর্ধত সমৃদ্ধিশালী, পিনাক 

গাণি সেই কৈলাস-নামক বজতাচলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৯॥ এই কৈলার 
পর্বতে (মানতগ্জনার্থ ) প্রিয়বল্পভেরা (প্রণরিন[পদে ) প্রণত হইলে মানিনী দির 

জনাগণ স্ফাটিক , তিভিতে নিজজপ্রতিবিষ্ব দেখিয়া সপতী বা অন্য রমণীদ্ 

'(বল্পতের প্রতি ) বিমুখ হইয়া! থাকে ॥ ৪০ ॥ চন্দ্রের কল্বপমূহ স্কটিকাচলে প্রি 
বিশ্বিত হইতেছে; বিত্ত ক্ষটকের কিরণজালে উহা গুপ্তভাঁবে রহিয়াছে, বোধ 

'গথ্য হইতেছে মী। বৌধ হইতেছে ৈন। পার্বতী এক স্থানে কন্ুরিকাধণডর রা 

'ম্বারা চিত্রিত করাতে এরূপ গোড়া! প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪১ ॥ বরীন্রগ এ 
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দীয়ভিতৌ প্রতিবিদ্বিতাঙ্গমাত্মানমালোক্য রুষা৷ করীল্দাঃ। 

ত্তান্তনাগভ্রমতোহতিভীমদন্তাভিঘাতব্যসনং বহন্তি ॥ ৪২ ॥ 

শানু যত্র প্রতিবিম্বিতানি, তারাকুলানি স্র্টিকালয়েমু। 

ফী? রতান্তচ্যুততারহারযুক্তীত্রমং বিভ্রতি সিদ্ধবধবঃ ॥ ৪৩ ॥ 

নভশ্চরীম গুনদর্পনন্তরী: স্থধানিধিমূর্ধিনি যন্ত তিষ্ঠন্। 

সনর্ধা়্ামণিতামুপৈতি, শৈলাধিনাথস্য শিবালয়ন্ত ॥ 8৪ ॥ 

নমীয়িবাংসো রহসি স্মরার্তী, রিরংসবো যত্রাস্থরাঃ প্রিয়াভিঃ | 

একাকিনোহপি প্রতিবিম্বভাজো, বিভান্তি ভূয়োভিরিবান্থিতাঃ স্বৈঃ॥8৫॥ 

দবোহপি গৌ্য্যা সহ চন্দ্রমৌলি্যদৃচ্ছয়া স্কাটিক শৈলশৃঙ্গে । 

ঙ্লারচেষ্টাভিরনারতাভিম নোহরাভিব্যহরচ্চিরায় ॥ ৪৬। 

দেবস্য তস্য স্মরসূদনস্ত, হস্তং সমালম্থ্য স্থবিভ্রমত্রীঃ। 

না নন্দিন! বেত্রভৃতোপদিষ্টমার্গং পুরোগেন কলং চচাল ॥ ৪৭ ॥ 

শত ০৯ 

র ভিত্তিদেশে নিগ্গ প্রতিবিধধ দর্শনে অন্য গৃপ্তভ্রমে ক্রুদ্ধ হইর়। দন্ত দ্বার! 

গাত্রে ভীষণভাবে আঘাত করিতেছে ; সুতরাং তক্জগন্ত (নিজেরাই) ক্রেশ প্রাপ্ত 

ছে ॥৪২॥ এখানে সিদ্ধাঙ্গনারা বামিনীযোগে স্কাটিকগৃহে নক্ষত্র সকল প্রতি- 

॥ দেখিয়া সুরতাঁবসানে (কণ্ঠ হইতে ) স্বলিত সমুজ্ছল হারযষ্টির যুক্তান্রমে 
[রণ করিতে উদ্যত হইতেছে ॥ ৪৩॥ বিলীসদর্পণের ন্যায় কাস্তিমান্ আকাশ- 
ন্ত্রম। কৈলাসগিরির শিখরদেশে উদ্দিত হইলে বোধ হয় যেন, শৈলাধিনাথ 
বের মন্দিরের অমূল্য চুড়ামণি শোভা পাইতেছে ॥8৪॥ এই কৈলাসগিরিতে 
॥ কামগীড়িত ও প্রিয়তমাদ্রিগের সহিত নিজ্জীনে রমণ করিতে অভিলাধী 

মিলিত হইলে, স্ফাটিকভিত্তিতে তাহ দিগের দেহ প্রতিবিশ্বিত হর ; তাহার! 

কে একাকী হইয়াও আপনাকে বনুমূর্ভিবিশিষ্ট দর্শন করিয়। থাকেন ॥৪৫॥ এই 
[র কৈলাসাচলের শৃরঙ্গদেশে চক্রীশেখর পাক্পতীর সহিত যদৃচ্ছটবশে চিত্ত- 

দন, অবিচ্ছিন্ন স্থুরতব্যাপারে নিরত হইব| বহুদিন অতিবাহিত করিঝ্া- 

ন॥ ৪৬ ॥ স্থুশোভন্প-বিলাসকান্তিমতী পার্বতী কামশক্রু মহাদেবের হস্তধারণ 

 যনোহরগতিত্তে গমন করিতে লাগিলেন্ত ঃ নন্দী “এই দিকেগন্তব্য পথ" 
প্রদর্শন করিতে আরম্ত করিলেন ॥ ৪৭॥ পার্বতীর চিত্তবিনোদনার্থ 

১ ৯৫ 



১১৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

চলচ্ছিখাগ্রো বিকটালভ্গঃ, স দ্রঃ শুন্থৃতীক্ষতুপ্ত; | 
ক্রবোপদিষ্টঃ স তু শঙ্করেণ, তস্তা বিনোদায় ননর্ত ভূঙ্গী ॥ ৪৮ 
কণ্ম্থলীলোলকগালমালা, দংস্রা-করালাননমভ্যনৃতাৎ। 
প্রীতেন তেন প্রভুণা নিযুক্ত, কালী কলত্রস্ত মুদে প্রিয়া ॥ ৪১ 
ভয়ঙ্কারৌ তৌ বিকটং নদন্তৌ, বিলোক্য বাল! ভরবিহ্বলাঙ্গী। 
সরাগমুৎসঙ্গমনঙ্গশত্রোগাঢং প্রসহ্থ স্বরমালিলিঙ্গ ॥ ৫০ ॥ 

 উল্তঙগগীনস্তনপিগুপীড়ং, সসন্ত্রং তৎপরিরন্তমীশঃ | 
প্রপদ্ঠ 'সগ্ঘঃ পুলকোপগুঢ৪ স্মরেণ রূঢ় প্রমদো মমাদ ॥ ৫১॥ 

ইতি গিরিতনুজাবিলাসলীলাবিবিধবিভঙ্গিভিরেষ তোষিতঃ সন 
অমৃতকরশিরোমণিগিরীন্দে, কৃতবসতির্বশিভির্গ গৈর্ননন্দ ॥ ৫২। 

ইতি শ্রীকুমারসন্ভবে মহাকাব্যে কালিদাপকুতৌ কৈলাসগমনো নাম 
নবমঃ সর্গ॥৯ | 

মহাদেব ভ্রতঙ্গী দ্বার আদেশ করিলে উন্নতদন্ত,গুন ও সুতীক্ষমুখ তৃণী চুড়া্ 
কম্পিত করিতে করিতে বিকট অঙ্গতঙ্গী,সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল।£! 

মহেশ্বর প্রিয়তমা প্রণয়িনী পার্কতীর সন্তোষবিধানার্থ হ্ষ্টচিত্তে আদেশ ধাঁ 

কালী দংগ্ৰাকরাল মুখতঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে আরন্ত করিলেন? ( 
তাহার গলদেশস্থ মুণ্মাল! চঞ্চল ( দোছুল্যমান ) হইতে লাগ্রিল॥ ৪৯ । 

পার্বতী ভীষণমূর্তি কালী ও ভূঙ্গীকে হুঙ্কার করিতে দেখিয়া ভীতিবশে বির 
হইলেন এবং সবলে সান্থুরাগে অনঙ্গণক্র মহেশ্বরের ক্রোড়ে আলিগনন 
লেন॥ ৫০ ॥ অক্কোপরিস্থিত প্রমদা পার্ধতী কর্তৃক ভীতভাবে সহস। উন্নত 

স্তনপিগ দ্বার! প্রণীড়িত হইবা মহেশ্বর (পই মুহূর্তেই শ্মরশরে রোমাঞ্ি 
প্রমত্ত হইয়৷ উঠিলেন॥ ৫১॥ এইরূপে পর্মতরাজ কৈলাসে থাকিরা চন 

গিরিনন্দিনীর সহিত [বিবিধ বিলাপতঙ্গীতে প্রীত হইয়া জিতেক্রিয় পরম 

সহিত আনন্দ লাভ করিতে লাগিললেন,॥ ৫২ ॥ 

পপ জল আব 



দশম সর্গঃ 

*স্৩ সি তল ০৩ 

আ।স্সাঁদ স্বনাসীরং সদসি ত্রিদশৈঃ সহ। 

এম ্ৈয়ন্ষকং তীব্রং বহন্ বহ্িম হন্মহঃ ॥ ১ ॥ 

সহক্রেণ দৃশামীশঃ কুণ্সিতাঙ্গং চ সাদরম্। 

দু্রশনং দদর্শাগ্রিং ধূঅধুমিতম গুলম্ ॥ ২॥ 

দৃষ্ট। তথাবিধং বহ্ছিনিন্দ্রঃ ক্ষুন্ধেন চেতসা৷ | 
বাচিন্তয়চ্চিরং কিঞিঃ€ কন্দর্গদ্বেষিরোষজম্ ॥ ৩ ॥ 

স বিলক্ষ্যমুখৈর্দে বৈবীক্ষ্যমাণঃ ক্ষণং ক্ষণম্। 
উপাবিশৎ স্থুরোন্দ্েণাদিষ্টং সাদরমাসনম্ ॥ 8 ॥ 
হব্যবাহ! হ্বয়াসাদি ছূর্দশেয়ং দশা কুতঃ। 
ইতি পৃষ্টঃ স্থরেন্দ্েণ স নিশ্বস্ত বচোহবদৎ ॥ ৫ ॥ 

মনতিক্রমণীয়াৎ তে শাসনাৎ স্থরনায়ক ! 

পারাবতং বপুঃ প্রাপা বেপমানোহতিপাধবসাত ॥ ৬ ॥ 

পেশ শী াাশীশী পি 

নগর এগ্মিদের সেই দুঃপহ মাহেশবর তেজ ধারণ পূর্বক ত্রিদশগণের সহিত 
ন সমাপীন দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১॥ তখন মহেন্দ্র কুৎ- 

অপ্রিদর্শন, ধৃধূমিতমগ্ল অগ্নিদেবকে সন্নেহে সহত্রনেত্রে দর্শন করিতে 

ন॥২॥ অগ্রিদেবকে তথাবিধ বিরূপ দর্শন করিরা দেবেন্দ্র মনে মনে স্থির 

7, কামদ্বেষা শিবের রোষবশেই বহ্ছির এইরূপ বিরূপতা জন্মিয়াছে॥ ৩॥ 

7 (তাহার) বিকৃতরূপ দর্শনে ম্লানমুখ সুববৃন্দ কর্তৃক ক্ষণে ক্ষণে অবলোকিত 
নবেস্ত্ কর্তৃক সাদষে আদিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৪ ॥ তখন স্ুর- 
জ্ঞাসা করিলেন, “হে অগ্নে! কোথায় তোমার এই ছুর্দশ। ঘটিল? অগ্নিও 

শত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বলিতে আর্ত করিলেন ॥ ৫ ॥ - 

সুরনাথ! ভীমার অলঙ্ঘনীয় আদেশে আমি পাঁকাবতদেহ ধারণ পূর্ব্বক 
তে কাপিতে পার্বতীসহ স্ুরতাসক্ত কালরপী স্মরশক্র মহেশ্বরের নিকট 



১১৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

অভি গৌরীরতাসক্তং জগামাহ্ং মহেশ্বরমূ। 

কালস্যেব স্মরারাতেঃ স্বং রূপমহমাসদম্ ॥ ৭ ॥ 
দৃষ্ট। ছগ্মুবিহঙ্গং মাং স্ুজ্জো বিজ্ঞায় জন্তভিৎ ! 
জবলদ্ভালানলে হোতৃং কোপানো মামমন্যত ॥ ৮ | 
বচোভিম ধুরৈঃ সার্থৈবিনেণ ময়া স্ততঃ | 
প্রীতিমানভবদেবঃ স্তোত্রং কম্ত ন ভুষ্টয়ে ॥ ৯॥ 

শরণা; সকলত্রাতা মামত্রার়ত শঙ্গরঃ। 

ক্রোধাগ্েছ্ব লিতে। গ্রাসাভ্রীসাতো দুনিবারতঃ ॥ ১০ | 

পরিহৃত্য পরীরস্তরভসং ঢুহিতুগিরেঃ | 
কীমকেলিরসৌৎসেকাদ্ব্রীড়য়া বিররাম সঃ ॥ ১১ ॥ 

,রঙ্গভঙ্গচাতং রেতস্তদামোঘং স্হর্বহম্ । 

প্রিজগন্দাহকং সম্ভো। মদ্বিগ্রহমধি শ্যুধাৎ ॥ ১২ ॥ 

দুবিষহোণ তেনাহং তেজন]| দহনা ত্রান] । 

নিদ দিমাত্মানো দেহং দুর্নহং বোঢ়ুমক্ষম; ॥ ১৩। 

রৌদ্রেণ দহাম[নস্ত মহসাতিমহীরসী | 

মম প্রাণপরিত্রীণপ্রগুণে। ভব বাসব ! ১১ ॥ 

উপস্থিত হইঘাছিলান ॥ ৬-৭ ॥ হে জন্তারিইন্্র! সর্বান্তর্যামী মহেখর আগা 
দর্শন পূর্বক ছন্নকপোতরূপী জানিতে পারিযা জু্ধ হইয়া উঠিলেন। » 
বহিতে আমাকে দগ্ধ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল ॥ ৮॥ তখন আমি বিন 

অর্থযুক্ত মধুর বচনে তাহার স্তব কারিতে লাগিলাম; আমার স্তবে সেই ৫ 

প্রসন্ন হইলেন । (ফল কথা) স্তোত্র কাহার সান্তোষের কারণ না হয় ?৯ সেই 
গতবৎসল জগত্রাতা শঙ্কর আমাকে ভীত দেখিয়া প্রজ্মলিত ছুনিবা্য্য রোষাগির 
হইতে পরিত্রাণ করিলেন॥১৭ তিনি গিরিনন্দিনীর আলিঙ্গনাবেগ পরিহার গুর 
লজ্জীবশে কামষ্ককলিরসসন্তে।গ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১১॥ তখন তিনির্ু 
তঙ্গ হেতু স্বলিত, অমেঘ, ব্রিভূবনদাহকর; ্দুর্হ সেই তেজ আমার দেহ 

পণ করিলেন ॥ ১২ ॥'আমি সেই দৃহনা ত্বক অপ বীর্য দ্বারা দগ্ধীতৃত দুর্বহ 
দেহ বহন করিতে ( ধারণ করিতে ) অক্ষম' হইরাছি ॥১৩॥ হে বাসব! মে 



কুমারসম্ভবম্ | ১১৭ 

ইতি শ্রুত্বা বচো বহেঃ পরিতাপোপশান্তয়ে । 

হেতুং বিচিন্তয়ামাস মনসা বিবুধেশ্বরঃ ॥ ১৫॥ 

তেজোদগ্ধানি গাত্রাণি পাণিনাস্ত পরামৃশন্। 

কিঞ্চিত কৃগীটযোনিং তং দ্রিবস্পতিরভাষত ॥ ১৬॥ 

গ্রীতঃ স্বাহাস্বধাহন্তকারৈঃ শ্রীণয়সে স্বয়ম্। 

দেবান্ পিতৃংন্ মনুষ্যাংস্বমেকস্তেষাং মুখং যতঃ ॥ ১৭ ॥ 

ত্বয়ি জুহবতি হোতারো হবীংষি ধ্বস্তকল্মষাঃ। 

তৃগুন্তি স্বর্গমেকন্তং স্বর্গপ্রাপ্তৌ হি কারণম্ ॥ ১৮৭। 
হবীংষি মন্ত্রপুতানি ছুতাশ! ত্রয়ি জুহবতএ | 
তপস্থিনস্তপঃসিদ্ধিং যান্তি ত্বং তপসাং প্রভূঃ ॥ ১৯॥ 

বিধৎসে ভুতমর্কীয় স পর্জজান্যোহভিবর্ষতি | 

ততোহন্নানি প্রজান্তেভ্যস্তেনাসি জগতঃ পিতা ॥ ২০ ॥ 

অন্তশ্চরোহসি ভূতানাং তানি ত্বস্তো৷ ভবন্তি চ। 
ততো জীবিতভূতত্বং জগতঃ প্রাণদোহসি চ ॥ ২১7 

শীত পীশোশিশিতিল শশা পপ 

চও রৌদ্রুতেজে নি দগ্ধ হইতেছি, আমার প্রাণরক্ষা করিয়া তুমি বিখ্যাত 

ও॥ ১৪ ॥ দেবরাজ অগ্নির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহার পরিতাপ- 

[তির কাঁরণ ( উপায়) চিগ্ত' করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন ব্রিদিবনাথ ইন্দ্র 

রি তেজোদগ্ধ গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিয়া! তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬ ॥ 

হে বন্ধে! তুমি স্বয়ং সন্তষ্ট হইয়! স্বাহাকার, স্ববাকার ও হস্তকার নামক মন্ত্র 
র| দেবগণ, পিতৃগণ ও মন্ুষ্যগণের সন্তোষবিধান করিয়া খাক; তুমি এ সমস্ত 

'বগণের মুখস্বরূপ ॥ ৯৭ ॥ হোতৃগণ তোমাতেই হবিঃ প্রক্ষেপ পুরক হোম: 
রিয়। থাকেন; সুতরাং তাহারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্সভোগ করেন । তুমিই স্বর্গ- 
[তের একমাত্র কারণ ॥ ১৮॥ হে অগ্নে! তাপসগণ তোমাতে মন্ত্রপুত হবিঃ 

ক্ষেণ পূর্বক হোম করিয়া! তপঃসিদ্ধি লাত করেন। যে হেতু**তুমিই তপস্যা 
খিপতি ॥ ১৯॥ তুমি কর্য্যের উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিয়া থাক, সেই জন্যই রঃ 
'ব মেঘরূপে ভূতে বারিবর্ষণ করেন; সেই বৃষ্টি হষটুতে অন্নের ( শস্যের) উঁৎ 
ত্তিহয়; স্ইঞ্ম্ হইতেই প্রজার .উপত্তি হইয়া থাকে ; * অতএব হা 
গতের পিতা ॥ ২০ ॥ তুমি সমস্ত ভূতের, অন্তর্যামী, সেই ভূত-সমূহ তোমা হই 



১১৮ কালিদাসের খ্রস্থাবর্লী | 

জগত; সকলল্তাস্ ত্বমেকোহস্থ্যপকারকুণ্ড। 

কার্যোপপাদনে তত্র ত্বত্তোহন্যঃ কঃ প্রগল্ভতে ॥ ২২ 

অমীষাং স্বরসঙ্ঘানাং ভ্বমেকোহইর্থসমর্থনে | 

বিপত্ভিরপি সংশ্লীঘ্যোপকারব্রতিনোহনল ! ২৩ 

দেবী ভাগীরথী পূর্ববং ভক্ত্যাম্মীভিঃ প্রতোধিতা | 

নিমজ্জতম্তরোদীর্ণং তাপং নির্নবাপয়িষ্যাতি ॥ ২৪ ॥ 

গঙ্গাং তদ্গচ্ছ মা কাষীবিলম্বং হব্যধাহন ! 
কার্যো্বশ্যকার্যোষু সিদ্ধয়ে ক্ষিপ্রকারিতা ॥ ২৫॥ 

শস্তোরস্তোময়ী মুক্তি; সৈব দেবী স্তথুরাপগা। 

ত্বত্তঃ স্মরদ্িষো বীজং দুদ্ধীরং ধারয়িষ্যাতি ॥ ২৬ 

ইত্যুদী্য্য স্থনাসীরো৷ বিররাম স চানলঃ। 

তদ্বিশ্থষটস্তমামন্ত্র প্রতস্থে স্বধূনীমভি ॥ ২৭ ॥ 

হিরণ্যরেতসা তেন দেবী স্বগতরঙ্গিণী। 

তীর্ণধ্বন। প্রপেদে সা নিঃশেষরেশানাশিনী ॥ ২৮। 

2 রি রিকি? 
সপ পপি 

পপ 

ভেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং তুমি জগতের জীবনস্বরূপ ও প্রাণদীতা॥ ২৯॥ একম! 

তুমিই এই সমগ্র জগতের হিতকারী ; অতএব জগতে তোমা ব্যতিরেকে আর! 

কার্ধ্যদাধনে সমর্থ হইয়া থাকে? ২২॥ হে অনল! দেবতাদিগের কার্্যদা 
একমাত্র তুমিই পমর্থ। পরোপকারব্রতে ত্রভীর বিপদৃও শ্লাদ্য॥ ২৩॥ ভাগ 

রথী দেবী আমাদিগের তক্তিতে সন্তোধিত হইয়া আছেন। তুমি সেই গঙ্গাসনি! 

নিমগ্ন হইলেই দেবী তোমার এই অত্যুৎ্কট সন্তাপ প্রশমিত করিয়া দিবেন |২ 

অতএব হে হব্যবাহন! গঙ্গায় গমন কর, অবশ্যকর্তব্য কার্ধ্যে ক্ষিপ্রতাই সি 

কারণ ॥২৫॥ সেই সুরনদী গঞ্গাদেবীই শঙ্কু গলমদী মূর্তি অতএব তি 

স্মরশক্র মহেশের ছুর্দূর বীর্য তোমার নিকট হইতে গ্রহণ পূর্বক ধার 

(করিবেন ॥ ২৬॥ ' | 

* দেবয়াজ এই সকল কৃথা বলিয়া বিরত হইলে অগ্নিদেবও, তৎকর্তৃক অনু 

হইয়া তাহাকে আমন্ত্রণ পূর্বক সুরধূন্ুর উদ্দেশে স্থান করিন্েন ॥ ২৭। হি 

।রেতা অগ্নিদেব (ক্রমে ক্রমে) পথ অতিবাহন পৃর্ববক অশেষক্লেশনাশিনী তরি 



কুমারসম্ভবমূ। ১১৯ 

দ্র্গারোহণনিঃশ্রেণিমেক্ষমার্গাধিদেবতা । 
উদারদ্ুরিতোদ্গারহারিণী ছুর্গতারণী ॥ ২৯ ॥ 

মহেখরজটাজুটবাসিনী পাপনাশিনী | 

সরাগান্থয়নির্বাণকারিণী ধন্মধারিণী ॥ ৩০ ॥ 

বিঞ্পাদোদকোদ্ভূতী ব্রঙ্গলোকাছ্পাগতা । 

ত্রিভিঃ জোতোভিরশ্রান্তং পুনানা ভূবদত্রয়ম্ ॥ ৩১ ॥ 

জাতব্দেসমায়ান্তমৃর্মিহস্তৈঃ সমুখিতৈঃ | 
আন্হাবার্থসিদ্ধে তং স্ুৃপ্রসাদধরেব সা ॥৩২॥ 

সংমিলন্তিম্মরালৈঃ সা কলং কুজন্তিরুন্মদৈঃ | 
দদে শ্রেয়াংসি ছুঃখানি নিহন্মীতি তমভ্যধাৎ ॥ ৩৩ ॥ 
কলোলৈরুদ্গতৈরব্্বাচীনং তটমভিদ্রতৈঃ। 

গীতেব তমভীয়ায় ত্বধধুনী জাতবেদসম্ ॥ ৩৪ ॥ 
অগাঁভাপেতস্তাপার্কো নিমমজ্জানল; কিল । 

বিপিদা পরিভূতাঃ কিং ব্যবস্যান্তি বিলম্বিতুম্ ॥ ৩৫ ॥ 

নী জাহবীতে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮ ॥ এই গঙ্গা স্বর্গীরোহণের সোপানস্বরূপ, 

টমার্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দুক্তর পাঁপরাশিবিনাশনী এবং সংসারতারিণী ॥২৯॥ 
ন মহেশ্বরের জটাজুটবাসিনী, পাত্রুহারিণী, বিষয়াসক্ত মানবকুলের মোক্ষদায়িনী 
| ধর্শধারিণী ॥৩০ ॥ ইনি বিষ্ুর পাদোদক হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইনি 
[লোক হইতে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ত্রিআোতোবাহিনী হইয়া ত্রিভূবনকে 
বত্র করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ সেই স্ুপ্রসন্ন। গঙ্গ। বহ্িকে আগমন করিতে দেখিয়। 
ন সমুখিত উর্থ্িরূপ হস্ত দ্বারা কাঁ্য্যসিদ্ধযর্থ তাহাকে আহ্বান করিলেন ॥ ৩২ ॥ 
[লগণ সমবেত ও উল্লসিত হইয়া .( গঙ্গাসলিলে সন্তরণ পূর্বক ) কলধবনি: 
রতিছিল,বোধ হইল যেন, দেবী সুরধূনী সেই শব্দচ্ছলে অগ্নিদেবকে বলিতেছেন, 
মি তোমার ছংখ বিনাশ ও কল্যাণবিধান করিব ॥ ৩৩ সুরধুনী গ্গ। প্রসঃ 
ঘা আনন্দবশে উদ্বেল, তটাভিমুখে ধাবিত তরঙ্গ দ্বারা যেন রৌদ্রতেজে জড়ীভূত 
কে প্রত্যুদগমন ক্লরিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর কুদ্রতেজগ্প্রতাবে ্বীড়িত অগ্নিদেক 
দার সম্মুখে উপস্থিত হইয়। জলগর্ভে অধগাহন করিলেন। '্যাহারা বিপদে 

উদ্ধৃত হয়, তাহারা কি বিলম্ব করিতে সমর্্র হইয়া থাকে ?৩৫॥ বহ্ছিদেব কল্যাণ, 



১২০৩ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

গঙ্গাবারিণি কল্যাণকারিণি শ্রমহারিণি। 

স মগ্নে। নিরৃতিং প্রাপ পুণ্যভারিণি তারিণি ॥ ৩৬ ॥ 

তত্র মাহেশ্বরং ধাম সঞ্চক্রাম হবিভূ জঃ। 

গঙ্গায়ামুন্তরঙ্গায়ামন্তস্তাপবিপদ্ধৃতি ॥ ৩৭ | 

কুশানুরেতসো রেতম্তাদূতে সরিত। তয় । 

নিশ্চক্রাম ততঃ সৌখ্যং হব্যবাহে বহন্ বু ॥ ৩৮॥ 

সথধাসারৈরিবাস্তোভিঃ পরিষিক্তো হুতাশনঃ। 
যথধগতং জগামাথ পরাং নির্তিম।দধৎ ॥৩৯॥ 

সা স্ুদূরবিষহং গঙ্গা ধাঁম কামজিতো মহৎ । 

আদধানা পরীতাপমবাপ ব্যোমবাহিনী ॥ ৪০॥ 

বহিরার্া যুগান্তাগ্নেস্তপ্তানীব শিখাশতৈঃ। 
হিত্বোষ্ানি জলান্যস্তা নির্জগ,র্জলজন্তবঃ ॥ ৪১। 
তেজসা তেন রৌদ্রেণ তপ্তানি স্গিলান্যপি। 
সমুদণ্চন্তি চণ্ডানি দুর্ধরাণি বভার সা ॥ ৪২॥ 

জগচ্চক্ষুষি চণ্ডাংশো কিঞিদভ্যুদযোস্মুখে । 
জগ্ম,ঃ ষট্কৃত্তিকা মাঘে মাসি স্সাতুং স্থরাপগাম্ ॥ ৪৩ 

বন/ভননক,গুযানিএ, সার্বিক ওলাজনে নিম ভা নি 
লাভ করিলেন ।৩৬| অগ্নিদেব সেই কল্লোলবতী, মনস্তাপরূপবিপদৃনাশিনী গঙ্গাতে 
মাহেশ্বর তেজ সংক্রীমিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥ ভাগীরথী সেই শিবতেজ সাদরে গ্রহঃ 
করিলে অনলদেব পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গীগর্ভ হইতে নিক্রান্ত হইলেন |৩৪ 
তিনি অমৃতধারা সদৃশ বারিধারায় অভিষিক্ত হইয়া পরম নির্বতি লাভ পূর্ববক যথা- 

গত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন ॥৩৯ ॥ (এ দিকে ) ব্যোষচারিণী গঙ্গা সেই প্রচ 
দুঃসহ শৈব তেজ ধারণ করিয়া ধার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪০ ॥ যুগান্ত- 
কালীন অগ্নির শতশিখা দ্বারা যেরূপ সন্তপ্ত হইতে হয়, (গঙ্গাগর্ভস্থ ) জলতন্তগণ 
যেন সেইরূপ সন্ত ও প্রপীড়িত হইয়া তাগীরখীর উ্ণ জল পরিহার পূর্বক স্থানা- 
রে প্রস্থান করিল ॥৪১ ॥ ভাগীরধী শৈবতেজে সন্তপ্ত, উদ্বেল, প্রচণ্ড, দুর সলিল- 
রাশি (অতি ঝষ্টে) ধারণ করিতে লগিলেন ॥ ৪২॥ 

অনক্তর মাঘমাসে একদা জগতের স্বরূপ তীক্ষুরশ্শি হ্য্যদেব ঈষৎ উদিত 
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শুভ্রৈরভ্রঙ্কৈরর্ষিশতৈঃ স্বর্গনিবাসিনাম্। 
কথয়ন্তীমিবালোকাবগাহাচমনাদিকম্ ॥ ৪৪ ॥ 

সুন্াতানাং মুনীন্দ্রাণাং বলিকর্ম্মোচিতৈরলম্। 
বহিঃ পুষ্পোৎকরৈঃ কীর্ণতীরাং দু্বাক্ষতান্থিতৈ; ॥ 8৫। 
্মধ্যানপরৈর্যোগপরৈত্র্জাসনস্থিতৈঃ | 
যোগনিদ্রাগতৈর্যোগপট্টবন্ধৈরপাশ্রিতাম্ ॥.৪৬ ॥ 
পাদদাস্ু্ঠাগ্রভৃমিস্থৈঃ সূর্্যসংবদ্ধাৃষ্টিভিঃ | 
্রহ্মধিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণন্তিরুপসেবিতাম্ ॥ ৪৭ | 
অথ দিব্যাং নদীং দেবীমভ্যনন্দন্ বিলোক্য তাঃ। 
কং নাতিনন্দয়ত্যেষা দৃষ্টী গীযূষবাহিনী ॥ ৪৮ ॥ 
চন্দ্রচড়ীমণিদেবো যামুদ্রহতি মুদ্ধনি | 

মস্যা বিলোকনং পুণ্যং শ্রদদধুস্তা মুদ! হাদি ॥ ৪৯ ॥ 

পপি শমপীপিপাপপপাপপিপ 

গলে (প্রভাতকালে ) যট্সংখ্য কৃত্তিকানায়ী তারা শ্সানার্থ স্বরনদী গঙ্গাতে উপ- 

ইত হইলেন ॥ ৪৩॥ শ্বেতবর্ণ গগনম্পশী শতসংখা তরঙ্গ উখিত হওয়াতে বোধ 

ইতেছে যেন, ভাগীরথথী সেই তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা স্বর্গবাসী দেবগণকে গঙ্গাসলিল 

শন, অবগাহন, আচমন ও পান করিতে বলিতেছেন ॥ ৪৪ ॥ মুনীন্দ্রগণ ন্নানান্তে 

জার উপযুক্ত দূর্ধাক্ষত-সমদ্থিত পুষ্পসমূহ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখাতে স্ুরনদীর 
চরভূমি শোভা পাইতেছে।8৫ ॥ বরহ্ধধ্যানপরায়ণ, যোগনিরত, ব্রহ্মীনে উপবিষ্ট, 
যাগনিদ্রাগত (জীবত্রদ্ৈক্যচিস্তানিরত ) মহাম্মারা যোগপট্র বন্ধন পূর্বক সেই 
টারভূমি আশ্রয় করিয়া। রহিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ব্রহ্মধিগণ পাদাৃষ্ঠাগ্র দ্বারা! ভূতলে 
গায়মান হইয়া আদিত্যাতিমুখে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্বক পরত্র্ষের চিন্তায় নিরত 
হিয়াছেন ॥৪৭ ॥ ূ 

অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই স্বর্গীয় নদী মন্দীকিনীকে দেখিয়! আনন্দ,লাঁত করি- 
লন। অনৃতবাহিনী মন্দাকিনীকে দেখিলে কোন্ ব্যক্তি আনন্দিত,না হয়? 8৮॥ 
অশেখর ধাহাকে মন্তকে ধারণ করেন, ধাহার দর্শনলত পুণ্যজনক, কৃত্িকাগণ 
সই মন্দাকিনীকে দেব্রিয়া আনন্দভরে র্ধান্বিত,হইলেন ) (গঙ্গা সেবার উপযুক্ত 
ত্র বলিয়া তাহীদিগের বিশ্বীস জন্মিল )॥ ৪৯॥ তখন তাহারা বিনয়াবনত 

টড 



৯২২. কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

দিব্যাং বিষুপদীং দেবীং নির্বাণপদদেশিনীম্। 
নিদ্ধতকল্মষাং মুগ্ধ স্থপ্রহ্বাস্তা ববন্দিরে ॥ ৫০ | 

সৌভাগ্যৈঃ খলু সম্প্রাপাং মোক্ষপ্রতিতুবং সর্তীম্। 
ভক্ত্যাত্র তুষট,বুস্তাং তাঃ শ্রদ্দধানা দিবাধুনীম্ ॥ ৫১ ॥ 
মুক্তির সঙ্গদৃত্যজ্রৈস্তত্র ত| বিমলৈর্জলৈঃ | 
প্রক্ষালিতমলাঃ সন্ সৃন্নাতাস্তপসান্থিতাঃ ॥ ৫২ ॥ 

স্নান! তত্র স্থলভ্যায়াং ভাগ্যৈঃ পরিপচেলিমৈঃ। 
চরিতার্থং স্বমাত্মানং বু তা মেনিরে মুদী ॥ ৫৩। 

কৃশানুরেতসো রেতস্তাসামভি কলেবরমূ। 

অমোঘং সঞ্চচারাথ সঙ্ভো গঙ্গাবগাহনাৎ ॥ ৫9 ॥ 

রৌদ্র স্ুদুর্দরং ধাম দধানা_দহনাতবকম্। 
পরিতাপমবাপুস্তা মগ্রা ইব বিযাম্বুধৌ ॥ ৫৫ ॥ 
অক্ষম! দুর্বহং বোঢুমন্থুনো বহিরাতুরাঃ | 

অগ্নিং জলন্তমন্তস্তা দধানা ইব নিরযুঃ ॥ ৫৬ | 

অমোঘং শান্তবং বীজং সষ্ো নষ্চোম্কিতং মহৎ | 

তাসামভ্যাদরং দীপ্তং স্থিতং গর্ভ বমাগমত্ ॥ ৫৭ | 

হইয়! নির্বাণপদদায়িনী, পাপহাবিণী, বিঝুপদী দেবী স্ুরন্দীকে অবনতমন্তাৰ 

বন্দনা করিলেন ॥ ৫০ ॥ তাহারা শ্রদ্ধীবতী হইয়া! সৌভাগ্যবশে প্রাপণীয়া। মোক 
দ্ায়িনী, পতিপরাধণ! সুরধুনীকে ভক্তিসহকারে স্তব করিতে লাগিলেন।£)। 

বিধি পূর্বক সুন্নাত তগংপরারণ কৃত্তিকাগণ যুক্তিত্বরূপ-ত্রীসমাগ্রমবিষয়ে দূ 
ভাববিশারদ ( মোক্ষপ্রদ) জল দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া অবগাহন করিলেন।॥২ 

পরমসৌতভাগ্যবশেই অনায়াসে গ্গীকে লাভ কর যায়; কৃততিকাগণ সেই গলা 
ন্নান করিয়া হর্ষতরে আত্মাকে বহুপরিমাণে কতকুত্য জ্ঞান করিলেন ॥ ৫৩1 

গঙ্গায় অবগীহন হেতু শিবের সেই অমোঘ বীর্য্য কৃত্তিকাগণের দেহে তত্ণাং 

সংক্রামিত হইল ॥ ৫৪ ॥ সুহূর্বহ দহনা ত্বক সেই রৌদ্র তেজ ধারণ করিয়া তাহার 

 সন্তপ্ত হইয়া! উঠিলেন'? বোধ হইল যেন, বিষপূর্ণ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। 4 

সেই দুর্বহ তেজ ধারণ করিতে অপমর্থ ও প্রগীড়িত হইয়! যেন, হৃদয়মধ্যে এরজনিঃ 

অগ্নি ধারণ করিয়াই তাহারা জল হইতে নির্গত হইলেন ॥৫৬| সুরনদী গ্ধা বরণ 
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্জ্ঞা বিজ্ঞায় তা গর্ভভূতং তদৃবোড্মক্ষমাঃ। 

বিষাদমদধুঃ সষ্ভো গাঢ়ং ভর্তৃতিয়া হিয়া ॥ ৫৮ ॥ 

তত শররনে শাপভয়েন ত্রীড়য়া চ তাঃ। 

তদ্গর্ভজাতমুৎস্থজ্য তা গৃহানভি নির্ষযুঃ ॥ ৫৯ ॥ 

তাভিস্তত্রামতকরকলাকোৌমলং ভাঁসমানং, 

ত্দক্ষিপ্তং ক্ষণমভিনভোগর্ভমভ্যুজ্জিহানৈঃ | 

স্বৈস্তোজোভিদিনকরশতস্পর্ধমানৈরমানৈঃ, 

বক্রেঃ ঘড় ভিঃ স্মরহর গুরুস্পদ্ধয়েবাজনীব ॥ ৬০ ॥ * 

তি প্লীকুমীরসন্তবে মহাকাব্য কাঁলিদাসকতৌ কুমারোত্পতির্নাম দশমঃ সর্গঃ॥১০। 

(পিপিপি পাস 

একাদশঃ সর্গঃ। 

সত্যর্থমানা বিবুধৈঃ সমগ্রৈঃ, প্রহ্ৈঃ স্থরেন্দরপ্রমুখেরুপেত্য | 
তং পায়য়ামাস স্থৃধাতিপুর্ণৎ স্থরাপগা স্বং স্তনমান মূর্তা ॥ ১। 

সদ্য; পরিত্যক্ত সেই অব্যর্থ প্রজ্ঘলিত শিবতেজ উদরে ধারণ করিবামাত্র 

কত্তিকাগণের গভসধশর হইল ॥৫৭॥ জ্ঞানবতী (বিচারক্ষম ) কৃত্তিকাগণ সেই 

শিবাঁতেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া* গতির ভয়ে এবং (লোকাপবাদজনিত ) 

নয় তৎক্ষণাৎ বিষণ হইয়। পড়িলেন ॥ ৫৮ ॥ তখন তীহাঁর। ভয় ও লজ্জাবশে 

সেই গর্জাত শিশুকে শরবনে বিসঙ্জন করিয়। স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯ ॥ 

্ঃ শরবনে নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই চন্দ্রকলাবৎ কোমল; তত্ক্ষণাৎ 

উদাযমান, গর্জাত জীব স্বীয় অপরিমিত তেজোদ্বারা গগনোদিত শত সৃর্য্যকে 

'মাতন্রম পূর্বক যগু,খবিশিষ্ট বালকরূপে সমুত্পন্ন হইল। তাহাকে দোখিয়া বোধ 

হইল যেন, ( ছরটি মুখ ধারণ করাতে ) শিবগুরু তুম ব্রহ্জাকে জয় করিবার 
জন্ত ম্পদ্ধী প্রদর্শন করিতেছে ॥ ৬০ ॥ | 

_ ইন্জ্া্ি দেবগণ নিকটে আসিয়া প্রণতভাবে প্রীর্থন *কুরিলে দ্েবনদী মন্দা- 

[কিনী প্রার্থিতা হইয়া মষ্ঠি ধারণ পূর্বক অবিলম্বে সেই শিশুর নিকট উপস্থিত হই- 
লেন এবং তাহাকে ছুপ্ধামৃত-পূর্ণ নিজ স্তন গ্ান,করাইতে,আরম্ত করিলেন ॥ ১॥ 



১২৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

পিবন্ স তন্তাঃ স্তনয়োঃ স্থধৌঘং, ক্ষণং ক্ষণং সাধু সমেধমানঃ। 
প্রাপাকৃতিং কামপি ষড়ভিরেত্য, নিষেব্যমাণঃ খলু কৃত্তিকাভিঃ॥ 

ভাগীরঘীপাবককৃত্তিকানামানন্দবাম্পাকুললোচনানাম্। 

তং নন্দর্নং দিবামুপাত্তমাসীৎ, পরস্পরং প্রৌঢিতরো বিবাদঃ ॥ ৩। 
অদ্রান্তরে পর্ববতরাজপুজ্যা, সমং শিবঃ স্বৈরবিহারহেতোঃ। 

নভে! বিমানেন বিগাহমানো, মনোহতিবেগেন জগাম তত্র ॥ ৪॥ 

নিসর্গবাৎসল্যবশাদিবৃদ্ধচেতঃপ্রমোদৌ গলদশ্রুনেত্রো । 

অপশ্যর্তাং তং গিরিজাগিরীশৌ, ষড়াননং ষড়দিনজাতমাত্রম্ ॥ ৫। 
অথাহ দেবী শশিখগ্ুমৌলিং, কোহয়ং শিশুরিব্যবপুঃ পুরস্তাৎ। 
কম্যাথবা ধন্যুতমন্য পুধসো, মাতা চ কা ভাগ্যবতীযু ধূর্য্যা ॥ ৬॥ 

স্বর্গাপগাসাবনলোহয়মেতাঃ, ষট্কৃত্তিকাঁঃ কিং কলহায়মানাঃ | 

পুজো মমায়ং ন তবায়মিথং, মিথ্যেতিবৈলক্ষামুদাহরস্তি ॥ ৭ ॥ 

সেই বালকও স্ুরনদীর অমৃত তুল্য স্তনদ্প্ধ পান করিয়া ক্ষণে ক্ষণে (ক্রমে ত্র 

সম্যক্রপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এ দিকে কৃত্তিকারা ছয়জনও আগ 

পূর্বক লালনপালন করাতে শিশু (শনৈঃ শনৈঃ) অনির্চনীয় আকৃতি দাঃ 
করিল ॥২॥ তখন ভাগীরথী, অগ্নিদেব ও কৃত্তিকাগণ আননদা শ্র-পূর্ণ-লোচাঃ 
আসিয়া সেই দিব্যমূর্তি পুলকে লাত করিবার জন্য পরস্পর প্রবলতর কলহ আর 

করিয়া দিলেন ॥ ৩। 

ইত্যবসরে গিরিনন্দিনী পার্ধতীর সহিত স্বেচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে করি 

মহেশ্বর মন অপেক্ষাও বেগগামী বিমানারোহণে আকাশপথে আসিয়া সেই স্থাদ 

উপস্থিত হইলেন ॥ ৪॥ স্বভাবসিদ্ধ বাৎ্সল্যবশে হরগৌরীর অন্তরে আনন্দের উদ 

হইল, নয়ন হইতে আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল; তাহারা ফড় দিনমাঃ 

জাত সেই ষড়াননকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৫ | 

অনন্তর দেবী পার্বতী চন্ত্রুড় মহাদেবকে কহিলেন, এ পুরোবর্তী দিব্য 

ধারী শিশু কে? কোন্ ধন্যতম ব্যক্তির পুত্র? তাগ্যবতীগণের অগ্রগণ্যা কোন 

নারীই বা ইহার মাতা? ৬॥ সুরনদী গঙ্গা, অগ্নিদেব ও'এই বট ক্ুততিকারাই 
কেন কলহ করিতেছেন? “এটি আমাঁর পুত্র, তোমার নহে, এইবূপ মিথ্যাবাহা 
বলিয়া কেনই বা ইহারা গণ্ডগ্রোবা. করিতেছেন ? ৭॥ হে মহেশ্বর! ত্রিভুবণে 



কুমারসম্ভবমূ । ১২৫ 

এতেবু কস্তেদমপত্যমীশী খিলত্রিলো কী তিলকায়মানম্। 
অন্যস্ত কম্যাপ্যথ দেবদৈত্যগন্ধবরবসিদ্ধোরগরাক্ষসেষু ॥ ৮ ॥ 
শগন্কেতি বাক্যং হদয়প্রিয়ায়াঃ, কৌতৃহলিন্যা বিমলম্মিতশ্রীঃ। 
সান্দ্রপ্রমোদোদয়সৌখ্যহেতৃভূতং বচোইবোচত চন্দ্ুড়ঃ ॥ ৯ ॥ 
জগজয়ীনন্দন এষ বীরঃ, প্রবীরমাতুস্তব নন্দনোহস্তি | 
কল্যাণি! কল্যাণকর; স্থরাণাত ত্বত্তোহপরস্তাঃ কথমেষ সর্গঃ॥ ১০ ॥ 

দেবি ত্রমেবাস্ত নিদানমাস্সে, সর্গে জগন্মলগাঁনহেতোঃ | 
সত্যং স্বমেবেতি বিচারয়স্থ, রত্বাকরে যুজ্যত এব রত্রম্ ॥ ১১ ॥ 
মত শৃণুদাবহিতেন বৃত্তং, বীজং যদগ্লৌ নিহিতং ময়া তৎ। 
সংক্রান্তমন্তক্সিদশাপগায়াত, ততোহবগাহে সতি কৃত্তিকান্থ ॥ ১২॥ 

গর্ভন্নমাপ্তং তদমোঘমেতত, তাভিঃ শরস্তন্বমধি ন্যধারি | 

বভুব তত্রায়মতূতপুর্বেবা, মহোৎসবৌহশেষচরাচরস্য ॥ ১৩॥ 
শি শশী -শশাশ৮ শাক শশী পপ পাশপাশি সিল পাশপাশি ০ ০-:542222 

[ক-( শিরোরত্র ) স্বপ্নূপ এই পুত্র মন্দাকিনী প্রভৃতির মধ্যে কাহার? অথব 

 দেত্য গন্ধব্ব, সিদ্ধ, উরগ, বাক্ষপ ইহাদিগের মধ্যেই ব| কাহার সন্তান? ৮॥ 

চিত্তহারিণী কৌতুহলবশবর্তিনী পার্ধতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর 
ল মুদ্হাঁস্য সহকারে প্রগাঢ় আনন্দোদয় হেতু সুখের কারণস্বরূপ ( বক্ষ্যমাণ ) 

বলিতে আরম্ত করিলেন ॥ ৯খ' হে কল্যাণ! ত্রিভুবনের আনন্দপ্রদ 
রদ দেবগণের মঙ্গলকারী, পরাক্রমশালী, পুরোবর্তী এই শিশু বীরপ্রসবিনী 
যারই পুজ্র। তুমি তিন্ন অন্য কোন্ নারী কি প্রকারে এই পুভ্রর্ূপ হষ্টি-কার্যয 

[াদন করিবে? ১০॥ হে দেবি! তুমিই জগন্মঙ্গলগীতির কারণস্বরূপ এই 
দর উৎপত্তির নিদান (আদি কারণ )। সমুদ্রেই রত্বের উৎপত্তি হয়, ইহা 
য বলিযা অবধারণ করিও ॥ ১১॥ অতএব অবহিত হইয়! সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ 

| আমি অগ্থিতে যে বীর্য নিহিড়্ করিয়াছিলাম, স্রধুনী মন্দ]ঁকিনীর মধ্যে 
(কর্তৃক তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তৎ্পরে কৃত্তিকারা গঙ্ীয় স্নান করিলে 
। তাহাঁদিগের শরীরে সংক্রামিত হয় ॥ ১২ সেই অমোঘ বীর্ধ্য কৃত্তিকাদিগের , 
হ সক্রান্ত হইয়া গত প্রাপ্ত হইলে তাহারা শরস্তম্বে শিক্ষেপ করিয়াছিলেন? 
মতেই অভুতপৃর্ব চরাচর জগত্তের মহোৎসবস্বরূপ এই সন্তান উত্পপ্ 
য়াছে॥ ১৩॥ হে গিরিরাজননদিনি,! সধ্ঞ বিশ্বের প্রিয়দর্শন এই পুত্র দ্বারা 



১২৬ কালিদসের গ্রন্থাবলী | 

অশেষবিশ্বপ্রিয়দর্শনেন, ধুধ্যা তবমেতেন স্তুপুক্রিণীনাম্। 

অলং বিলম্ব্যাচলরাজপুি! স্থুপুক্রমুৎ্সঙ্গতলে নিধেহি ॥ ১৪। 

অথেতি বাদিন্যমৃতাংশুমৌলৌ, শৈলেন্দপুক্রী রভসেন সম্ভঃ। 
সান্দ্রপ্রমোদেন স্বগীনগাত্রী, ধাত্রী সমস্তস্ত চরাচরস্ত ॥ ১৫॥ 

কিরীটবন্ধাঞ্জলিভিনভঃস্টৈর্মন্কতা সত্বরনাকিলোকৈঃ। 
বিমানতোহবাতরদাক্মজং তং গ্রহীতুমুৎ্কস্ঠিতমানসাভূৎ ॥ ১৬॥ 
স্বর্পাপগাপাবককৃন্তিকাদীন্, কৃতাপ্ুলীনাঁনমতোহপি ভূয়ঃ | 

হিত্বোতুস্থকা তং স্ৃতমাসসাদ, পুজোখ্মবে মাগ্ভতি কো ন হর্ষাৎ।১৭। 

প্রমোদবাপ্পাকুললোচনা সা, ন তং দদর্শ ক্ষণমগ্রতোহপি। 

পরিস্পৃশন্তী করকুটুলেন, স্থখান্তরং প্রাপ কিমপ্যপুর্ববম্ ॥ ১৮॥ 
্বিম্ময়ানন্দবিকম্বরায়াঃ, শিশুর্গলদাপ্পতরঙ্গিতারাঃ। 
বিবৃদ্ধবাৎসল্যরসোন্তরায়া, দেব্য দূশোর্োচরতাং জগাম ॥ ১৯॥ 

স্পা পাশ পাশা শী শশী শীট শা্পী শশী শি ত শান পা্পীশীীশিশিশীী শিশু পপ সীশীশিীশিশীসিশ 

তুমি পুত্রবতীগণের অগ্রগণ্য। হইলে । এখন আন বিলথে প্রয়োজন নাই), 
পুত্রকে ক্রোড়ে স্থাপন কর॥ ১৪॥ 

অনন্তর চন্দ্রশেখর এই কথা বলিলে নিরতিশয় হর্ষবশে স্ফীতগাত্রী, চরায 

জগতের জননী শৈলবাজনন্দিনী সবেগে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন । তা! 

আকাশগামা ইন্্রাদ স্বর্গবাপিগণ মন্তকে অগ্জলিবন্ধন পূর্বক দেবীকে প্রা 
করিতে লাগিলেন; দেবীও আত্মজকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্য উৎক্ঠ 

হইয়া উঠিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥ মন্দীকিনী, আগ, কৃত্তিকাগণ প্রভৃতি সকলে 
ঞললিপুটে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ পুরঃসর (অতিনদ 

ন! করিয়।) উৎকন্ঠিতচিত্ত। পাব্বতী পুত্র ষড়াননকে গ্রহণ করিলেন । পুঝোং 

সবকালে হ্র্ধাতিশধ্যবশে কোন্ রূমণী উন্মত্ত না হর? ১৭॥ আনন্দের আতিশধা 

বশে লোচননদর অশ্রপূর্ণ হওয়াতে গার্ধতী ক্ষণকাল পুরোবর্ভী সেই শিশুকে দর 
করিতে সমর্থ হইলেন না) কেবলমাত্র করকলিক] দ্বার! স্পর্শ করিয়া অর 
আনন্দ লাভ করিলেন॥ ৯৮॥ তথ্পরে বিস্ময় ও হর্ষতরে প্রফুল্লিতা, বিগানি 

বাশভরে পরিপ্নতা পার্বতী যখন'বাৎসল্যরসের আধিক্য হেতু সম্যক্রূগে রি 

করিলেন, তখন সেই শিশু তীহারু দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ১৯॥ সেই শিশুকে 



কুমীরসম্ভবমূ। ১২৭ 

তীক্ষামাণা ক্ষণমীক্ষণানাং, সহশ্রমাপ্তং বিনিমেষমৈচ্ছত। 

সা নন্দনালোকনমজলেষু, ক্ষণং ক্ষণং তৃপাতি কম্ত চেতঃ ॥ ২০ ॥ 

. বিনদোন্থরপৃষ্ঠগাত্যামাদায় তং পাণিসরোরুহাভ্যাম্। 

: মঝোদয়ং পার্ববণচন্দ্রচারুং, গৌরী স্বমুত্সঙ্গতলং নিনায় ॥ ২১। 

দ্মঙ্গমারোপ্য স্থধানিধানমিবাহানো নন্দনমিন্দুবস্ত]। 

 শুমেকমেধ! জগদেকবীরং, বভৃব পুজা ধুরি পুক্রিণীনাম্॥ ২২ ॥ 

৷ নিসর্বাতসলারসৌঘসিক্তা, সান্দপ্রমোদা মৃতপুরপূর্ণা। 
 শুমেকপুল্রং জগদেকমা তাভাৎসঙ্গিনং, প্রক্জবিণী বভূব ॥ ২৩। 
| গাশেষলোকত্রয়মাতুরস্তাঃ, যাণ্পাতুরঃ স্তন্স্থ্ধামধাসীগ। 

: স্বরক্বন্ত্যা কিল কৃত্তিকাভিমুতম্মুছঃ সম্পৃহমীক্ষ্যমাণঃ ॥ ২৪ ॥ 

 সুখাশষপুর্ণেন মৃগাঙ্কমৌলেঃ, কলত্রমেকেন মুখাম্থুজেন। 
 উন্তৈকনালোদ্গতপঞ্চপদ্মলক্সনীং ক্রমাৎ যড়বদনীং চূচন্থ ॥ ২৫॥ 

_শ শি _ শশী শা ৮৮ শা টাটা 0 শি শিশীি ি এত ৯০৪ টিন 

ল দর্শন করিনা পার্বতীর চক্ষু লি হই রি ; বোধ হইল যেন, তিনি 
শিশ্ককে দেখিবার অন্য ) সহঅচক্ষু-লাভের বাসনা করিতেছেন । পুক্রদর্শনরূপ 

?লকার্য্যে কোন্ ব্যক্তির চিত্ত প্রতিক্ষণ পরিতৃপ্ত হই! থাকে? ২০॥ যেহস্ত 

[নত (পাদপতিত ) দেবাসুরগণের পৃষ্ঠম্পর্শ করে, (যাহা তাহাদের পৃষ্ঠ স্পর্শ 

ধ্ব| অভয় প্রদান করে) ) পার্কত 'সেই করপদ্বদ্বয় দ্বার নবজাত, পূর্ণচন্ত্রের 
র*মনোহর সেই শিশুকে গ্রহণ পূর্বক আপনার ক্রোডদেশে স্থাপন করি- 

ন ২১ ত্রিভৃবনমধ্যে অদ্বিতীয় বীর, অমৃতের আধার স্বরূপ সেই পুত্রকে ক্রোড়ে 
রা চন্দ্রবদনা পাঁর্ধতী পুক্রবতীগণের মধ্যে মাননীয়া হইলেন ॥ ২২॥ জগতের 

কমাত্র জননী পাব্ধতী পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবামা ( ন্নেহবশে ) তাহার 

বয় হইতে ছৃগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল; তিনি স্বতঃসিদ্ধ বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত 
রা নিরতিশয় সস্তোষামৃত-প্রবাহে,পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন ॥ ২৩॥ তৃষ্টাতুর 

ই গুটি ত্রিলোকজননী পার্বতীর স্তনছুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন'। (তখন) 
[নদী গঙ্গা ও যট্কৃত্িকাগণ পুনঃ পুনঃ সম্পৃহলোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত , 

বিয়া রহিলেন ॥ ২৪ ? চন্্রশেখর-গৃহিণী পার্বতী হ্ষণ-পুর্ণ একটিমাত্র মুখকমল 
রা, একটি কা হইতে পাঁচটি পল্লু উৎপষ্নী হইলে তাহার যেমন শোতা হয়ঃ 
ইরপ*শোভাবিশিষ্ট শিশুর ছয়টি মুখে যথাক্রমে চুন করিঢুত লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ 



১২৮: কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

হৈমী ফলং হেমগিরের্লতেব, বিকম্বরং নাকনদীব পল্লম্। 

পূর্ববেধ দিউনুতনমিন্দুমাভাত, তং পার্বতী নন্দনমাদধানা ॥ ২৬। 

গ্রীতাত্মনা সা প্রযতেন দততহস্তাবলম্বা শশিশেখরেণ। 

কুমারমুৎ্মঙ্গতলে দধানা, বিমানমন্রংলিহমারুরোহ্ ॥ ২৭ ॥ 

মহেশ্বরোহপি প্রমদপ্ররূডুরোমৌদ্গমে। ভূধরনন্দনায়াঃ | 

অঙ্কাদুপাদত্ত তদস্কতঃ সা, তন্তাস্ সোহপ্যাত্বজবতসলত্বাৎ ॥ ২৮॥ 

দধানয়। নেত্রন্ুধৈকসত্রং, পুজং পবিত্রং স্থতয়া তয়ান্েঃ | 

শ্লিম্যমাণাঃ শশিখগুধারী, বিমানবেগেন গৃহাপ্তগাম ॥ ২৯। 

অধিঠিতঃ স্ফাটিক শৈলশৃে, তুঙ্গে নিজং ধাম নিকামরম্যম্। 

মহোৎসবায় প্রমথপ্রমুখ্যান্, পৃথুন্ গণান্ শস্তুরথাদিদেশ ॥ ৩০। 

 পৃথুপ্রমোদঃ প্রগ্ুণে! গণানাং, গণঃ সমগ্রো বৃষবাহনম্থ | 

গিরীন্মপুজ্যান্তনযন্ত জন্মন্যথোৎসবং সংবরৃতে বিধাতুম্॥ ৩১। 

সুমেক পর্বতের কাঞ্চনময়ী লতা, যেমল ফল, মন্দাকিনী যেমন বিকদি। 

পল্প এবং পূর্বদিক্ যেমন নবোদিত চন্্রকে ধারণ করিয়া শোভা গার, গুন 

ক্রোড়ে ধারণ করিরা পার্ধতীও সেইরূগ শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ২৬॥ প্র 

চিত্ত অবধানপরায়ণ (সতর্ক) চক্্রশেখর হস্তাবলন্বন প্রদান করিলে পার্ক 

উাহার সেই হস্ত ধারণ পূর্বক পু্রকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশতেদী (অত 

বিমানে আরোহণ করিলেন ॥ ২৭॥ মহেখবর হর্ষতরে পুলকিত হইয়া পুত্রবাংয, 

হেতু পর্বতনন্দিনীর ক্রোড় হইতে সেই শিশুকে গ্রহণ করিলেন; পার্কী 

পুনরায় তাহার ক্রোড় হইতে পুত্রকে নিজক্রোড়ে লইয়া স্থাপন করিলেন ॥ ২ 

নয়নের একমাত্র নুধাম্পদ পুত্রকে ধারণ পূর্বক গিরিনন্দিনী মহাদেবকে আদি 

পূর্বক অবস্থান করিলে শশিশেখর বিমানযোগে ( অল্পক্ষণযধ্যেই ) গৃহে মু 

স্িত হইলেন ॥ ২৯ ॥ তদনস্তর মহেশবরসমুচচ স্কাটিকময় কৈলাসপর্বতৃ্ে দি 

গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রমথপ্রমুখ গণদিগকে ( পুত্রার্থ ) মহোৎসব করিতে আদে 

প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ 
তখন (নৃত্যগীতাদি, প্রকৃষ্টগুণসম্পর প্রমথাদি সমস্ত গণরর্গ মহানন্দে আনন্দ 

হইয়া বৃষবাহুন মহেঙবর ও পর্কতনন্দিনী গৌরীর পুকজন্মোৎসব-সপার্ 

প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩; ॥ তাহারা .ক্ষটিকময় তবনে সর্বোৎকট ্বর্ণতোরণ ' 



কুমারসম্ভবমূ। ১২৯ 

ুরম্মরীচিচ্ছুরিতান্বরাণি, সম্তানশাখিপ্রসবাঞ্চিতানি। 

উচ্চিক্ষিপুঃ কাঞ্চনাতোরণানি; গণা! বরাণি স্ফটিকালয়েষু॥ ৩২ ॥ 

(দিক রসরপবস্তদ্বীশ্বরাণামথামারণামিব মধ্যলোকে। 

মহোতসবং শংপিতুমাহাতোহ্যৈর্ধবান ধীরঃ পটহঃ পটায়ান্ ॥ ) * 

মহোগ্সবে তত্র সমাগতানাং, গন্ধরবববিদ্ভাধরন্থন্দরীণাম্। 

সম্ভাবিতানাং গিরিরাজপুজ্রযা, গৃহেহভবন্মঙ্গলগীতকানি ॥ ৩৩ ॥ 

হৃমঙ্গলোপায়নপাত্রহস্তীস্তং মাতরো মাতৃবদভ্যুপেতাঃ। 

 নিধায় দুর্ববাক্ষতকানি মৃদ্ধি,, নিন্যুঃ স্বমন্কং গিরিজাতনুজম্॥ ৩৪ ॥ 

 নৎর্ তৃরযোষু সথমনদ্মনধ্যালিঙ্যযোদ্ধ কেঘ্পসরসো রসেন। 
সুমন্ধিবন্ধং ননৃতুঃ স্ুবৃত্তগীতানুগং ভাবরসানুবিদ্ধম্॥ ৩৫ ॥ 
বাত| ববুঃ সৌখ্যকরাঃ প্রসেছ্ুরাশ! বিধুমো হুতভূগ্দিদীপে। 
দলান্যতৃবন্ বিমলানি তাত্রোসবেৎন্তরিক্ষং প্রসসাদ সগ্ভঃ ॥ ৩৬। 

শাঁাীশপিশাপীশীশীি শিট শি শাশাাশাশিশীকি শট তালি শি শশা পারো শপ ২ 

রল। ই সকল তোরণেরপ্রদীপ্ত কিরণ নভোমার্গ পরিব্যাপ্ত করিল এবং কল্প- 
রর পুষ্পরাশিতে উহা! সুশোভিত হইল ॥ ৩২ ॥ (অনন্তর পূর্ববীদিদশদিকে ইন্দ্রাদি 
উপতিগণের গৃস্তীর পট,তর পটহধ্বনি সমুখিত হইল; অন্তান্ দেববাদকেরাও 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন; সুতরাং পৃথিবীতে মহাঁন্ উৎসবধ্বনির স্চনা হইল)।* 
ই ্মহোত্সবে গন্ধব্ব ও বিগ্াধর-ক্জিনীরা উপস্থিত হইয়া মঙ্গলগানে প্রবৃত্ত 

লেগিবিরাজ-নন্দিনী পার্বতী তাহাদিগকে সম্মানিত করিলেন ॥ ৩৩॥ (ব্রাঙ্গী 
ইতি) মাতৃগণ মঙ্গলজনক উপঢৌকনপাত্র হস্তে লইয়! আগমন পূর্বক পার্বতী- 
শের মস্তক দূর্ধাক্ষত প্রদান করিয়া আশীর্বাদ সহকারে সেই শিশুকে নিজ 
ঈ ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ সুগভীর তৃর্যযপবনি সমুখিত হইলে অপ্মরাগণ 
বশে স্ববসংঘোগাদি গীতিপ্রবন্ধ সহকারে শোভনচ্ছন্দ ও শূঙ্গারাদি রসসংযুক্ত- 
বৈ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৩৫॥ সেই উৎসবসময়ে বায়ু সুখম্পর্শ হইয়া 
মাহিত হইল, দিক্পকল প্রসন্ন হইল, অগ্নি নিধৃম হইয়া জলিতে লাগিল, জল 
দন হইল এবং অন্তরীক্ষ ( মেঘশৃন্য হইয়া ) প্রসন্নতা ধারণ করিল। (মহা, 
দিগের জন্ম সুখেনই কারণ হইয়া! থাকে )॥ ৩৬ ॥ *তৎকালে গৃহে গৃহে 

টি এই মৌকটি সকল পুস্তকে নাই] * 



১৩০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

গম্তীরশক্খধ্বনি মিশ্রমুচ্ষৈগৃহোস্তবা দুন্দুভয়ঃ প্রণেছঃ। 
দিবৌকসাং ব্যোন্ি বিমানসংঘা, বিমুচ্য পুষ্পপ্রচয়ান্ প্রসক্রঃ॥ ৬। 

ইথং মহেশাড্রিস্থৃতান্তুতম্ত, জন্মোৎসবঃ সংমদয়াঞ্চকার | 

চরাচরং বিশ্বমশেষমেতত, পরং চকম্পে কিল তারকশ্রীঃ ॥ ৩৮। 

ততঃ কুমারঃ স্থমুদাং নিদানৈঃ, স বাললীলাচরিতৈবিচিত্রৈঃ। 
গিরীশগৌর্য্যোহ্ব দয়ং জহার, মুদে ন হ্যা কিমু বালকেলিঃ ॥ ৩১। 
মহেশ্বরঃ শৈলন্ৃতা চ হ্যা, সতর্মমেকেন মুখেন গাঢ়ম্। 
অজাতদুন্তানি মুখানি সুনোমনোহরাণি ক্রমতশ্চ,চুন্ব ॥ ১০। 

কচিৎ স্মলপ্ডিঃ ক চিদস্থলপ্তিঃ, কচি প্রকম্পৈঃ কচিদগ্রকশ্পৈঃ। 
বালঃ স লীলাচলনপ্রয়োগৈস্তয়োমুং বর্দয়তি ম্ম পিত্রোঃ ॥ ৪১। 
অহেতৃহাসচ্ছুরিতাননেন্দু হাঙ্গনক্রীড়নধূলিধৃত্রঃ। 
মুক্রবদন্ কিঞ্থিিলক্ষিভার্থং, মুদং তয়োরঙ্কগতস্ততান ॥ ৪২॥ 

বাগ্ঘমান হইয়া 'গন্তীর-শঙ্ঘধ্বনিমিশ্রিত ছুন্দুতিনিনাদ উচ্চরবে নিনাদিত হই 

লাগিল এবং গগনচারী দেববিমান-সমূহ কুমুমরাশি বর্ষণ ুর্বক ভ্রমণ করি 
লাগিল ॥ ৩৭॥ এইরূপে হরগৌরী-নন্দনের জন্মোৎসব চরাচর সকল জগংনে 

আনন্দে উন্মত্ত করিয়।৷ তুলিল। কেবলমাত্র তারকাস্থরের রাজশ্রী কঙ্দিঃ 

হইলেন ॥ ৩৮ ॥ 

তদনন্তর সেই কুমার নানাবিধ হর্যোৎপাদক বাল্যলীলাচরিত দ্বারা মহেশ 

পার্বতীর মনোরগ্রন করিতে লাগিলেন । বস্ততঃ হৃদয়হারিণী বাল্য 

কাহার আনন্দের কারণ না হয়? ৩৯॥ মহেশ্বর ও পার্বতী উভয়ে (নিজ নিঠ। 

এক একটি মুখ দ্বারা নবশিশুর অজাতদন্ত ছয়টি মনোহর মুখ ক্রমে ক্রমে ঢু 
করিতে লাগিলেন ॥ 8০ ॥ ক্রমে সেই শিশু কোন স্থানে পতিত, কোন স্থান 
অপতিত, কোন স্থানে কম্পিত এবং কোন স্থানে বা অকম্পিত লীলাগতি দ্বার 

পিতা-মাতা হরগৌরীর সন্তোষ-বর্দন করিতে স্লারন্ত করিলেন ॥ ৪১॥ গৃহপ্া্ 
ক্রীড়া করিতে করিতে সেই শিশুর দেহ ধুলিরাশিতে ধূ্বর্ণ হইল, অবা 

হাস্তচ্ছটায় তাহার বদনচন্ত্রম স্থশোতিত হইয়া উঠিল এবং তিনি অন্দুটতার্ 

কিঞ্চিৎ কিক্িৎ (আধ আধ) বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,; এইরূপে পি 

মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া! তাহাদিগের আনন্দবর্ধন করিতে লাগিলেন 1৪২॥ তিনি বা 
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গুন্ বিষাণে হরবাহনসা স্পৃশন্ন,মীকেসরিণং সলীলম্। 

স ভৃঙ্গিণঃ সুন্ষনতরং শিখাগ্রং, কর্ষন্ ব্ুব প্রমোদায় পিত্রোঃ ॥ ৪৩। 

একো নব ছো। দশ পঞ্চ সপ্তেত্যজীগণন্াত্বমুখং প্রসার্ধ্য। 

মহেশকঠোরগদন্তপওক্তিং তদস্কগঃ শৈশবমৌগ্ধ্যমৈশিঃ ॥ 8৪ ॥ 

কপর্দিকঠাত্বকপালদান্বোহঙ্গুলিং প্রবেশ্যাননকোটরেষু। 

ন্তানুপান্তং রভসী বভৃব, মুক্তাফলভ্রান্তিকরঃ কুমারঃ ॥ ৪৫। 

শন্তোঃ শিরোহন্তঃসরিতস্তরঙ্ান্, বিগাহ গাঢ়ং শিশিরান্ রসেন। 

দ জাতজাড্যং নিজপাণিপন্মমতাপয়দ্ভালবিলোচনাগ্পৌ ॥ ৪৬ 

কিঞ্চিৎ কল” ভঙ্গুরক ্ধরশ্চ নমজ্জটাজুটধরস্থ শাস্তোঃ। 

প্রলম্মমানং কিল কৌতকেন, চিরং চূচুন্ছে মুকুনেন্দুখ গুম্ ॥ ৪৭ । 

ইং শিশোঃ শৈশবকেলিবৃত্তৈমনোভিরামৈর্গিরিজাগিরীশৌ 

মা বিনোদৈকরসপ্রসাক্তৌ, দিবানিশং নাবিদতাং কদাচিও ॥ ৪৮ ॥ 

এ ্পজ এ ১৮৮ শস্প্পপপপপপ ী পলা শিস পপ পি 

বাহন বৃষের শূঙ্গদ্ধয় ধারণ, কখন গৌরীবাহন সিংহকে লীলাবশে আক্রমণ 

(কখন বা! ভূঙ্গীর সক্মতর চুড়াগ্রভাগ আকর্ষণ করিরা পিতামাতার আনন্দের 

[ণ হইর। উঠিলেন ॥ ৪৩॥ সেই মহেশনন্দন কখন বা পিতৃক্রোড়ে উঠিয়া 

'্নার হস্ত দ্বারা বান্বভাবস্থলত, নৌন্দর্ধ্য সহকারে এক? নয়? ছুই, দশ, 

9 মাত এইরূপ বলিয়। শিবকঠস ভুজন্বের দস্তপংক্তি গণনা! করিতে 

গলেন। ৪8॥ কখন ব। সেই শিশু শিবের কথস্থিত কপালমালার মুখবিবরে 

লী প্রবেশ করাইয়া মুক্তামালাসদৃশ দত্ত সকল গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইলেন ॥8৫| 

'ন বাশত্তুর মন্তকস্থিত নীতল গঞ্গাপ্রবাহে গাঁঢ়তাবে নিমগ্ন হইয়া, করকমল 

ত্যহেতব জড়তা৷ প্রাপ্ত হইলে মহেশের ললাটনেত্রাগ্সিতে তাহা! উষ্ণ করিয়া 

টতেন॥ ৪৬॥ কখন বা বালস্বভাববশে কগদেশ কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া লম্বিত- 

টাজুটপারী শিবের মস্তকস্থিত লর্বমান চন্দ্রকলা. বহক্ষণ ধরিয়া আনন্দতরে 

ঈীন করিতেন ॥ ৪৭॥ এইরূপে শিশুর চিত্তহারী বাল্যলীলাচরিত দ্বারা হর- 

রী এরূপ আনন্দরুসে আসক্ত রহিলেন যে, কোন সমঃয়ই তাহাদিগের দিবা- 
রিজ্ঞান রহিল, নধ অর্থাৎ আনন্দে বিহ্বল,হওয়ায় দিন-রাত্রি কখন্ অতীত 

ইতে লাগিল, সে দিকে দৃক্পাতও করিলেন না॥৪৮॥ এই প্রকারে বহুবিধ 



১৩২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

ইতি বনুবিধং বালক্রীড়াবিচিত্রবেচেষ্টিতং 

ললিতলললিতং সান্দ্রানন্দং মনোহরমাচরন্। 

অলভত পরা বুদ্ধিং যষ্ঠে দিনে নবাযৌবনং, 
স কিল সকলং শান্তরং শক্ং বিবেদ বিভূর্ঘয়া ॥ ৪৯ ॥ 

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকূতৌ কুমারবাল্যকেলিবর্ণনং 
নামৈকাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥ 

দ্বাদশঃ সর্গঃ। 
সির 2৯ বেক 

অথ প্রপেদে ত্রিদশৈরশেধৈ, ক্ররাস্ত্ররোপপ্লবছূঃখিতাত্মা । 
পুলৌমপুক্রীদয়িতোইন্ধকারিং, পত্রীব তৃষ্ণাতুরিতঃ পয়োদম্। ১। 
দৃপ্তারিসন্ত্ীসখিলীকৃতাৎ স, কথ্চিদাস্তোদবিহারমার্গাৎ। 
অবাততারাভি গিরিং গিরীশগৌরীপদন্যাসবিশুদ্ধমিন্্রঃ ॥ ২॥ 
ক্রন্দন; স্যন্দনতোহ্বতীর্ধ্য, মেঘান্বানো মাতলিদত্তহস্তঃ | 

পিনাকিনোহালয়মুচ্চাল, শ্াচো পিপাসাকুলিতো যথান্তঃ ॥ ৩। 
্পোাশাতাত পি স্পা 

ললিত-ললিত (অতি মনোহর ) ) প্রচুর আনন্দপ্রদ, চিত্র, বাল্যলীলার বিচি 

অনুষ্ঠান করিয়া সেই কার্ধ্যদক্ষ শিশু যঠ দিবসে পরমোতকুষ্ট বুদ্ধি (প্র্ঞ।) ! 

নবযৌবন প্রাপ্ত হইলেন। সেই প্রজ্ঞজাবলেই দকল শান্ব ও শঙ্তবিষ্ঠা ভু 
অধিগত হইল।। ৪৯ ॥ 

অনন্তর চাতক যেমন তৃষ্টার্ত হইয়া মেঘের নিকট গমন করে, 'শচীগতি 

সেইরূপ কুর তারকান্ুরের উপদ্রবে ছুঃখিতচিত্ত হইয়া সমস্ত দেবগণের সহি 

অন্ধকারি মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১॥ গর্ষিত শত্রু তারকানুর 

তয়ে আকাশপথ রুদ্ধ হইয়াছিল, ( গমনাঁগমনের উপায় ছিল না, ) তথাপি দে 

রাজ অতিকষ্টে*( সেই পথ দিয়!) হর-গৌরীর চরণবিন্যাসে পবিত্র কৈগাধ 

পর্বতের অভিমুখে গমন্ত্ পূর্বক তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২॥ অনন্তর গ্রীশনবাঃ 

তৃষা ব্যক্তি,যেমন জলের নিকটে গয়ন করে, ইন্্ও সেইবপূ মাতলি মারি 

হস্তাবলম্বন করিয়' মেঘাত্মক বিষান, হইতে অবতরণ পূর্বক পিনাকপাণির্ গা 
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ইতন্ততোহ্থ প্রতিবিম্বভাজং, বিলোকমানঃ স্ফটিকাদ্রিভূমৌ । 

আাত্বীনমপ্যেকমনেকধা স, ব্রজন্ বিভোরাম্পদমাসসাদ ॥ ৪ ॥ 

বিচিত্র্চন্মণিভঙ্গিস্গং সৌবর্ণদপ্ুং দধতাতিচগুমূ। 

স নন্দিনাধিঠিতমধ্যতিষ্ঠৎ, সৌধাঙ্গনদ্বারমনঙ্গশত্রোঃ ॥ ৫ ॥ 

তত? স কক্ষীহিতহেমদণ্ো, নন্দী স্বরেন্্ং প্রতিপন্য সষ্ঠঃ | 

প্রতোষয়ামাস স্থগৌরবেণ, গন্থা শশংস সরমীশ্বরস্য ॥ ৬ ॥ 

নসংজ্ঞয়ানেন কৃতাভানুজ্ঃ, স্থরেখরং তং জগদীশ্বরেণ । 

প্রবেশয়ামাস স্থরৈঃ পুরোগঃ, সমং স নন্দী সদনং সদস্য ॥'৭ ॥ 

স চথিভৃঙ্গিপ্রমুখৈর্গরিষ্টৈর্গ গৈরনেকৈবিবিধস্বরূপৈঃ। 

আধিষ্িতং সংসদি রত্রমধ্যাং, সহজ্্নেত্রঃ শিবমালুলোকে ॥ ৮ ॥ 

কপর্দমুদবদ্ধমহীনমুদ্ধরত্বাংশুভিরা স্থুরমুল্লসন্তিঃ | 

দ্ধ কারিগরী রি কি সমন্বমাপ্তম্॥ ৯ ॥ 

ন করিলেন ॥ ৩॥ ক্ষটিকমর কৈলাস-পর্ধতের ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে 

তা ভিত্তিগাত্রে আপনার প্রতিবিন্ব দর্শন পূর্বক, তিনি একাকী হইলেও 
নাকে বনুসংখ্যবত দর্শন করিতে লাগিলেন । এইরূপে গমন করিতে করিতে 

রূমে বিভু মহেশ্বরের গৃহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪ ॥ সেই মদনারির অট্রালিকার 

[ঘ্রাণ অনেকবিধ দীপ্যমান মণিরচুনও দ্বার|। বিচিত্রিত (বিবিধ বত্বথচিত )7 

নে নন্দী অতি ভথঙ্কর স্বর্ণদগ হস্তে লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫ ॥ 
ন্তর নন্দী দেবেন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়। ( দর্শনমাত্র ) অবিলম্বে কক্দেশে স্বর্ণদ্ড 

ন পূর্বক সাদরে (স্বাগতপ্রশ্নীদি দ্বারা) তাহার সন্তোষবিধান করিলেন এবং 
যাইয়া মহাদেবের নিকট ( ইন্দ্রাগমনসংবাঁদ ) নিবেদন করিলেন ॥ ৬ ॥ তখন 

াশ্বর মহেশ্বর ভ্রপক্কেতে অনুমতি প্রদান করিলে নন্দী পুরোবন্তী হইয়! দেবগণ 

দেবরাঁজকে শিবের মনোহর ভবনে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৭॥ তখন সহস্রাক্ষ 

বাজ দেখিলেন, মহেশ্বর চপ্তী। ভঙ্গ প্রভৃতি গাঁরষ্ঠ ব্যক্তিগণ এবং নানাবিধ 

টতিবিশিষ্ট বহুসংখ্য প্রমথবৃন্দের সহিত মণিময় সতাতলে অধিষ্ঠিত রহিয়াঁছেন ॥৬ 

মহাঁদেব যে জটাজট্র ধারণ করিতেছেন, উহা ভুজঙ্গরঙ্ দ্বারা উদ্ধদ্ধ ( উদ্ব 

[কারে বদ্ধ), সর্পবাজ বাসুকি প্রতৃতি 'মহাঁসর্পের মন্তকস্থিত রত্বের প্রদীপ্ত 

নণে উহা সমুদ্তাসিত এবং অত্যুক্চ। সুতরাঃ এ জটাজুট টৈরিকাদি ধাতু দ্বারা 

শশী শী পিসী পিসি 



১৩৪ কালিদাদের গ্রস্থাবলী। 

বিভ্রাণমুক্তু্গতরঙগমালাং, গঙ্গাং জটাজুটতটং ভজন্তীম্। 
গৌরীং তদৃৎসঙ্গজুষং হসন্তীমিব স্বফেনৈঃ শরদত্রশুভ্রৈঃ ॥ ১০। 
গল্গাতরঙ্গপ্রতিবিম্বিতৈঃ শ্ৈর্বহুভবন্তং শিরসা সুধাংশুম্। 
চলম্মরীচিপ্রচয়ৈস্তযারাগৌরৈহিমঘ্ভোতিতমুদ্বহন্তম্ ॥ ১১ 
ভালস্থলে লোচনমেধমানধামাধরা ভূতরবীন্দুনেত্রম্। 

যুগান্তকালোচিতহব্যবাহং, মীনধ্বজপ্লোষণমাদধানম্ ॥ ১২ ॥ 
মহাহরত্রাঞ্চিতয়োরুদারং, ক্ফুরগুপ্রভামগুলয়োঃ সমন্তাৎ। 

কর্ণস্থিতাভ্যাং শশিভাস্করাভ্যামুপাসিতং কু গুলয়োশ্ছলেন ॥ ১৩॥ 
্ববদ্ধয়া কণ্ঠিকয়েব নীলমাণিক্যমধ্যা কুতুকেন গৌর্য্যাঃ। 
নীলম্ত কণম্ত পরিস্ফুরন্ত্যা, কান্ত্যা মহত্যা চ বিরাজমানম্ ॥ ১৪ 
কালার্দিতানাং ত্রিদশাস্রাণাং, চিতারজোতিঃ পরিপাওুরাঙ্গমূ। 

মহন্মহেভাজিনমুদগতাত্রপ্রালেয়শৈলশ্রিয়মুদ্বহস্তম্ ॥ ১৫। 

উদ্ভাসিত সুমেরুশূঙ্গের সদৃশ শোতা৷ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৯॥ তিনি মন্তকে জটাচ্টন্ 

সঞ্ারিণী উন্নততরঙ্গমমীলাকুল| গঙ্গীকে ধারণ করিতেছেন। তাহার কোড়াদ! 

দেবী পার্বতী বিরাজ করিতেছেন । গঙ্গার ফেনপুঞ্জ শারদ মেঘের ম্যাথ শুনব 

তদদর্শনে বোধ হইতেছে যেন, জাহুবী এ সকল ফেনরাঁশি দ্বারা (সপরী) গোরীয 

উপহাস করিতেছেন ॥ ১০ ॥ মহাদেব 'মন্তকে যে চন্দ্রমী ধারণ করিতেছে 

শীরষস্থিত গঙ্গাতরঙ্গে প্রতিফলিত হওয়াতে সেই চন্দ্রমাকে বহুসংখ্য বলিয়া, বা 

হইতেছে; সুতরাং তৃষারতুল্য শ্বেতবর্ণ কিরণমালা দ্বারা এ চন্ত্রম! যেন হিমান, 

রাশির স্ঠায় শোভা পাইতেছে ॥ ১১॥ মহেশ্বর ললাটদেশে যে নয়নটি ধর 
করিতেছেন, তাহার সংবর্দিত তেজে চন্ত্র-স্য্যও পরাজিত হইতেছেন। প্র 

সময়ে & নয়ন হইতেই চিরপরিচিত অগ্ি নিঃস্থত হইয়া থাকে ; উহা! কনার্দ 
দহনকারী ॥ ১২॥ তাহার কর্ণদ্যে বইমূলা রত্রথচিত কুগুলযুগল শোভা পাইতে 

চতুদ্দিকে উহীর প্রতামগুল বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে ; বোধ হইতেছে যেন 

্্য তাহার কর্ণদয়ে কুগুলচ্ছলে অবস্থান পূর্বক তীহার সেবা করিতেছেন।14 
নীলকণ্ঠের কদেশেরু যৈ মহতী কান্তি সমস্তাৎ পরিশ্মুরিত হইয়া শোভা গাই 
তাহ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেনা পার্বতী কৌতুকবশে ঠাহার গলদেশে না 

মাণিক্যময়ী কমালা পরাইয়া, দিয়াছেন ॥১৪। প্রলয়কালে যে সকল সুরার নি 



কুমারসম্ভবম্ ১৩৫ 

পাণিস্থিতবরঙ্ষকপালপাত্রং, বৈকুটভাজাপি নিষেব্যমাণম, | 
নরাস্থিকঠ'ভরণং রণান্তমূলং জিশুলং কলয়ন্তমুচ্চৈঃ ॥ ১৬॥ 

পুরাতনীং ব্ঙ্মকপালমালাং, কণ্টে বহস্তং পুনরাশ্বসন্তীম্। 

টদর্নীতবেদাং মুকুটেন্দুবর্ষৎস্থধাভরৌঘাপ্নবলনমসংভ্্াম্ ॥ ১৭ ॥ 

দলীলমন্স্থিতয়া গিরীন্দ্রপুজ্যা নবাষ্টাপদবল্লিতাসা 
বরাজমানং শরদভ্রখণ্, পরিক্ফুরন্ত্যাচিররোচিষের ॥ ১৮ ॥ 
নপ্তান্ধকপ্রাণহরং পিনাকত, মহান্থরস্ত্রীবিধবত্বহেতুম্। 
রর ৃন্তমগৃহাম্ৈত, পুর। ম্মরপ্লোধণকেলিকারম্ ॥ ১৯ 
ভদ্রাসনং কাঞ্চনপাদপীঠং, মহাহমাণিক্বিভঙ্জিচিত্রম্। 

মধিঠিতং চন্দ্রমরীচিগৌরৈরদ্বীজ্যমানং চমরৈর্গণাভ্যাম্ ॥ ২০ ॥ 

ছিলেন, ঠাহা'ধগের চিতাভম্মবিলেপনে মহাদেবের অঙ্গ পাওুরবর্ণ ধারণ 

তছে) তিনি মহাঁগজাজিন পরিধান করিয়াছেন এবং মেঘমণ্ডিত হিমাঁচলের 

চার শোভ। পরিলক্ষিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥ তিনি করতলে তিক্ষাপাত্ররূপে 

পাল ধারণ করির। রহিরাছেন ; বৈকুষ্ঠবাসী বিষুও তাহার সেবায় নিরত; 
রর অস্থিথগুনির্মিত অলঙ্কারে তিনি বিভূষিত এবং যুদ্ধাবসানের মূলকারণ- 

বৃহৎ ত্রশূলান্ত্র তিনি ধারণ করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ তিনি কদেশে পুরাতনী 
প্ালমালা ধারণ করিতেছেন; মন্তরুস্থিত চন্দ্রকলা হইতে যে অমৃতরাশির 
ক্ষরিত হইতেছে, সেই অমৃতস্রোতে নিমজ্জন হেতু সেই কপালমাল উজ্জী- 
হইয়া বেদ উচ্চারণে প্রবৃত্ত রহিয়াছে ॥ ১৭॥ সমস্তাৎ প্রসারিত বিদ্যুল্পতা 
শারদমেঘখণ্ড যেরূপ শোভা ধারণ করে, নবীন স্বর্ণলতার স্ঠায় কাস্তিমতী 
দ্রনন্দিনী গার্ধতী বিলাস সহকারে ক্রোড়দেশে অবস্থিতি করাতে মহাদেবও 
দণ শোতা গাইতেছেন॥ ১৮॥ যে পিনাক নামক ধনুঃ গর্বিত অন্ধকাস্থরের 
বনাণক, যাহা মহ। মহা অস্ুররমণীদিগের বৈধব্যের কারণস্বরূপ, মহে্বর 
রেকে অন্ত কেহ থাহা ধারণ করিতে সমর্থ নহে এবং পূর্বে যাহা দ্বীরা লীলা- 
কন্দর্পকে দগ্ধ করিরাছিলেন, মহাদেব সেই পিনাকনামক ধনু হস্তে ধারণ 
ছেন॥ ১৯॥ তিন্বি মহামূল্য মাণিক্যরচিত বিচিত্র স্বর্ণঘূয় শুভাসনে আসীন 

[ছেন? ছুই জন প্রমথ ( উভয়পার্্ে প্ৰগায়মান হইয়া )শুত্রচামর দ্বারা বীজন 
হ॥২০ ॥ মহেশ্বর আনন্দসহকারে (ল্লেহবশে ) কুমারের প্রতি (নিনি- 



১৩৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

: শস্্ান্ত্বিষ্তাত্যসনৈকসান্তে, সবিশ্ময়ৈরেত্য গণৈঃ স্থদৃফে। 
নীরাজ্যমানে স্কটিকাচলেন, সানন্দনির্দিষ্টদৃশং কুমারে ॥ ২১॥ 
তথাবিধং শৈলস্তাধিনাথং, পুলোমপুক্রীদয়িতো৷ নিরীক্ষ্য। 

আসীৎ ক্ষণং ক্ষোতপরো নু কম্ত, মনো ন হি ক্ষুতাতি ধামধান্বি।; 

বিকম্বরাস্তোজবনশ্রিয়৷ তং, দৃশাং সহজেণ নিরীক্ষ্যমাণঃ। 
রোমালিভিঃ স্বর্গপতিব ভাসে, পুষ্পোৎকরাকীর্ণ ইবাআশাখী ॥ ২৩। 

দৃ্ট1 সহত্রেণ দৃশাং মহেশমভূৎ কৃতার্থঃ খলু্ তেন শক্র। 
সর্ববাঙগজাতং তদথে। বিরূপমিব প্রিয়াকোপকরং বিবেদ ॥২৪ ॥ 

ততঃ কুমীরং কনকাদ্রিসারং, পুরন্দরঃ প্রেক্ষ্য ধূতান্্শস্ত্রম। 
মহেশ্বরোপান্তিকবর্তমীনং, শত্রোর্জয়াশাং মনস| ববন্ধা ॥ ২৫ ॥ 

প্রীনীলকণ্ঠ! দ্রাপতিঃ পুরোহস্তি, বয় প্রণামাবমরং প্রতীচ্ছন্। 
সহত্রনেত্রেহেত্র তব ত্রিনেত্র! দৃষটযা প্রসাদপ্রগ্তুণো মহেশ ! ২৬। 

মেষ) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিযাছেন। এ কুমার অন্রশস্্াত্যাসে একান্ত আস 
গ্রমথগণ সবিশ্বয়ে ততপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে ; স্ষটিকাঁচল কৈলাস (দীগানের 
দ্বারা) দেই কুমারের নীরাজনা (সেব!) করিতেছে ॥ ২১॥ 

শচীপতি ইন্দ্র তথাবিধ গিরিজাঁপতি মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া ক্ষণকান দু 

তাবে বিস্মিতচিত্তে অবস্থিত বহিলেন। তেজোবাশির আধারকে দেখিয়া কাহা 
চিত্ত বিক্ষুন্ধ নাহয় ?২২॥ সুররাজ দেবেন্দ্র প্রফুল্প পল্মবনের শোভার, না 

সুশোভিত সহত্রনেত্র দ্বারা মহাদেবকে দর্শন পূর্বক রোমাঞ্চিত হইয়া পুরা 

সমাকীর্ণ আমর্ক্ষের স্যার শোত৷ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৩॥ মহেন্দ্র সহত্রলোচন দা! 
মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া যার পর নাই কৃতকুতার্থ হইলেন । শিবদর্শন করা, 

তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চ ধারণ করাতে (এক প্রকার) বিরূপতা ধারণ করি। 

বোধ হইল যেন, স্বপড়ী শচীর ক্রোধবশে এ বিরূপতার উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ২৪1: 

অনন্তর দেবেন ন্ত্শস্তরধারী, মহেশবরপার্থে অবস্থিত, নুমেরতুলয মহাবা। 

কুমারকে দেখিয়। মনে মনে শক্রজযের আশা ধারণ করিলেন ॥ ২৫ | | 

তদনন্তর নন্দী গরকাষ্ঠের সম্মুখে স্র্ণবেত স্থাপন পূর্বক, কৃতাঞজলিপুটে (দিরঘ 
সন্ুথে উপস্থিত হইয়া এসাদলাতের আকাজ্সায় সেই মদনারি মৃহেশ্বরকে কর 

হে প্রীদীলকঠ! হোত্রিনেত্র! ,হে মৃহেশ ! আপনাকে প্রণাম করিবার, র্ণা 
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তি প্রবদ্ধাঞীলিরেত্য নন্দী, নিধায় কক্ষামভি হেমবেত্রম্। 

প্রসাদপাত্রং পুরতে৷ ভবিঞুরথ স্মরারাতিমুবাচ বাচম্ ॥ ২৭। 

পুরা স্থরেন্দং স্থরসংঘসেব্যং, ত্রিলোকসেবাস্ত্রিপুরাস্থরারিঃ | 

প্রীত্যা স্ধাসারনিধারিণেব, ততোহনুজগ্রাহ বিলোকনেন ॥ ২৮ ॥ 

বিরীট কোটাচ্যুতপারিজাতপুশ্পোৎকরেণনমিতেন মূর্দ]। 
সর্গৈকবন্দ্যো জগদেকবন্দাং, তং দেবদেবং প্রণনাম দেবঃ ॥ ২৯॥ 
অনেকলোকৈকনমন্্রিয়ার্থং, মহেশ্বরং তং ত্রিদিবেশ্বরঃ সঃ। 
ন্তা নমন্তত্য কৃথার্থতায়াঃ, পাত্রং পবিত্রং পরমং বভূব ॥*৩০ ॥ 

বভক্তিভাজামধিপাদগীঠং, প্রান্তক্ষিতিং ন্রতরৈঃ শিরোভিঃ | 
ঠতঃ প্রণেমুঃ পুরূতো গণানাং, গণাঃ রাণাং ক্রমতঃ পুরারিম্ ॥ ৩১। 
খোপনীতে প্রভনোপদিন্টঃ, শুভাসনে হেমময়ে পুরস্তাৎ। 
্লাপোপবিশ্য প্রমুদং স্থরেন্্ঃ, প্রভুপ্রসাদে হি মুদে ন কম্ত ॥ ৩২ ॥ 
চমেণ টাঁন্যেহপি বিলৌকনেন, সম্তাবিতাঃ সম্মিতমীশ্বরেণ। 
টপাণিশধস্তোধবিশেষমাপ্তা, দৃগ গোচরে তশ্য সুরাঃ সমগ্র ॥ ৩৩ ॥ 

শিট শশী পিসী পাশে শা 

[ঘ প্রিদিবনাথ ইন্দ্র পুরৌভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। দর্শনদান দ্বারা 
প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৬-২৭॥ 

ফন্তণ ত্রিলোকবন্দ্য ব্রিপুরারি মহেস্বুক গ্রীতিসহকারে স্ুধাধারাবর্ষণের স্তাঁয় 
[| সুরগণপুজনীয় দেবেন্দ্রকে অনুগৃহীত করিলেন ॥ ২৮॥ তখন স্বর্গের 
[ পূজনার দেবেন্ত্র অবনতমস্তকে জগতের একমাত্র বন্দ্য দেবদেব মহা- 
প্রণাম কপিলেন। প্রণামকালে তাহার কিরীটাগ্র হইতে পারিজাতপুষ্পসমূহ 
হইধ। (শিবপাদপন্পে ) নিপতিত হইল ॥২৯॥ ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র সর্ঘলোকের 
 প্রথম্য মহেশ্বরকে তক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া কৃতরুতার্থতার পবিত্র 
পহইলেন॥ ৩৭ ॥ তত্পরে পরম তক্তিমান্ অন্যান্য দেবগণ প্রমথগণের 
গে শিনপাদপাঠের প্রান্ততাগে ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া "যথাক্রমে 
কে প্রণাম করিলেন ॥ ৩১॥ তদনস্তর প্রভু মহেষ্বরের আদেশৈ প্রমথগণ 
ভিসন আনয়ন করিলে সুরপতি ইন্দ্র শিবের সম্মুখে *উপবেশন করিয়া 
নন্দ লাত কন্নিলেন। (বস্তৃতঃ ) প্রভুর অনুগ্রহ কাহার সন্তোষের কারণ 

৩৯॥ প্রভু মহেশ্বর ঈষঃ হাস্যসহকারে দুষ্টিপাত দবার। অন্তান্য দেবগণকে 
১৬ 
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১৩৮; কালিদাসের গ্রস্থাবলী।, 

অথাহ দেবো বলবৈরিমুখ্যান্, গীর্ববাণবর্গান্ করুণার্রচেতাঃ | 

কৃতাপ্জলী কানম্থুরা ভিভূতান্, ধবস্তশ্রিয়ঃ শ্রান্তমুখানবেক্ষ্য ॥ ৩)। 
অহো৷ বতানম্তপরাক্রমাণাং, দিবৌকসো বীরবরায়ুধানাম্। 

হিমোদবিন্দুগ্রপিতশ্য কিং বঃ, পন্নন্ত দৈন্যং দধাতে মুখানি ॥ ৩৫। 
স্বর্গৌকসঃ স্বর্গপরিচ্যুতাঃ কিং, স্বপুণ্যরাশৌ সুমহত্তমেহপি। 
চিহ্নং চিরোঢং ন তু যুয়মেতে, নিজাধিপত্যান্ত পরিত্যজধবম্ ॥ ৩১। 

দিবৌকসে দেবগৃহং বিহায়, মনুষাসাধারণতামবাপ্তাঃ। 
যুয়ং কুত; কারণতশ্চরধ্বং, মহীতালে মানভাতো মহান্তঃ ॥ ৩৭ | 

অনন্যসাধারণসিদ্ধমুচ্চৈঃ, তদদৈবতং ধাম নিকামরম্যম্। 
কম্মাদকম্মানিরগাদ্ভবন্তাশ্চিরাজ্জিতং পুণ্যমিবাপচারাৎ ॥ ৩৮। 

(দিবৌকসো বো হ্াদ়স্থ কম্মাৎ, তথাবিধং ধৈ্যযমহারযমারধযাঃ। 
 অগাদগাধস্ত জলাশয়স্ত, গ্রীক্নাতিতাপাদিবশাদিবান্তঃ ॥ ) 

গগ্লানিত করিলে তীহারা পরম আনন্দিত হইঘ্বা সর্কেশ্বরের সম্মুখে যথাক্রমে 
(বশন করিলেন ॥৩৩॥ তখন মহাঁদেব বলান্ুরাৰি ইন্্রপ্রমুখ দেবগণকে অনুর ঝ 

পরাভূত, বিনষ্টশ্রীক, ক্রষ্টমুখ ও ক্ৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দেখিয়া করুণার 
বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ হে দেবগণ ! তোমর! বীরান্ত্রধারী, তোমাদের গা! 

অনন্ত। তবে কেন শিশিরবিন্দূপাতে সুক্ষ পন্নের ন্যায় তোমাদের মুখ দীন 
প্রাপ্ত হইয়াছে 1৩৫। হে স্ুরবৃন্দ ! নিজ নিজ নুমহত পুণ্যরাশি বিদ্যমানেও ঝর 

কি স্বর্ম হইতে পরিত্রষ্ট হইয়াছ? কিন্তু তোমরা বহুকাল হইতে নিজ নিষ্ঠা 

পতানচক (ছত্রচামরাদি) যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, তাহা ত গর 

কর নাই। (তোমাদের স্বপদভ্রংশের কোন লক্ষণ ত দৃষ্ট হইতেছে না)14 

হে দেবগণ। তোমরা সম্মানার্ই ও শ্রেষ্ঠ) তবে কেন স্বর্গ পরিত্যাগ বা 

মন্ুয্ের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে পরিভ্রমণ করিতেছ? ৩৭। গা 

লোকে ফেমন চিরুকালাজ্জিত পুণ্য হইতে এষ্ট হয়, সেইরূপ তোমরা অনন্যাধা 

সিদ্ধ, পরম মনোহর দেবধাম স্বর্ন হইতে নির্গত হইয়াছ কেন? ৩৮॥ (দে 

নীয় দেবগণ! গ্রীক্সকালীন অতিতাপবশে জলাশয়ের জল যেমন নষ্ট হা 

রূপ তোমাদিগের শনির্ববচনীয,তাতৃশ ধৈর্য্য নষ্ট হইল কেন?) * হেরে 
সপ জাপা ০ 

*₹ এক্লোকটি সকল গ্রন্থে মাই . 
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রাঃ স্থরাধীশপুরঃসরাণাং সমীয়ুষাং বঃ সমমাতুরাণাম্। 

তদব্ূত লৌকত্রয়জিত্বরাও কিং, মহাস্ুরাৎ তারকতে। বিরুদ্ধম্॥ ৩৯ ॥ 

পরাভবং ত্য মহান্রস্ত, নিষেদ্ধণমেকো হহমলংশ বিষ | 

দাবানলপ্লোষবিপন্তিমান্যো মহাম্ধুদাৎ কিং হরতে বনানাম্ ॥ ৪০ ॥ 

ইতীরিতে মন্মমর্দনেন, সুরাঃ স্থরেনদপরমুখা মুখেষু। 

সান্দ্রপ্রমোদাশ্রুতরঙগিতেযু, দধুঃ শ্রিয়ং সত্তরমাশ্্সন্তঃ ॥ ৪১ ॥ 

ভাতা গিরীশস্ত গিরাং বিরামে, জগাদ লব্বেহবসরে স্থুরেন্দ্রঃ। 

তবস্তি বাচোহবসরে প্রযুক্তা, ফরবং ফলাবিষ্টমহোদয়ায় ॥ দু ॥ 

জ্ঞানপ্রদীপেন তমোপহেনাবিনশ্বরেণাস্মলিতপ্রভেণ। 

ঢং তবদ্ভাবি চ যচ্চ কিঞিও, সর্বজ্ঞ! সর্বং তব গোচরন্তৎ ॥ ৪৩ ॥ 

ূর্বারদোরুদ্ভমদুঃসাহেন, যত তাঁরকেণামরঘস্মারেণ। 

দীশতামাপ্তবতা নিরস্তা, বয়ং দিবোহমী বত কিং ন বেছুসি ॥ ৪৪ ॥ 

মুখ তোমরা পীড়িত হইয়া যুগপৎ সকলে এখানে সমুপস্থিত হইয়াছ। বল, 

রা কি ব্রিলোকজে তা মহাবল তারকান্ুর সহ বিরোধ করিয়া এখানে আসি- 

?৩১॥ সেই মহান্ুর কর্তৃক পরাতব নিবারণ করিতে একমাত্র আমিই সমর্থ | 

নল কর্তৃক বনদাহরূপ বিপদ বিনাশ করিতে একমাত্র মহামেঘ ব্যতীত আর 

মর্থ হইয়া থাকে? ৪০ ॥ ৫ 
ন্ুথম্দন মহাদেব এই কথ। বণিলে দেবগণ আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন। তীহা- 

র বদনমগ্ডল নিবৃতিশর আনন্দাঞতে অভিষিক্ত হইল; সুতরাং তাহারা 

ণাৎ পরম শোঁতা ধারণ করিলেন ॥ ৪১ ॥ 

অনন্তর মহাদেবের বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে অবসর প্রাপ্ত হইয়া সুররাজ ইন্দ্র 
তে আরম্ভ করিলেন। যথাযথ অবসরে প্রযুক্ত হইলে নিশ্চই সেই বাক্য পূর্ণ 

[দয়ের কারণ হইয়। থাকে ॥ ৪২ ॥ (ইন্দ্র কহিলেন?) হে সর্বজ্ঞ! আপনি 

ক্ষকারনাশক, অবিনশ্বর, অস্থলিপ্তকাস্তি জ্ঞানপ্রদ্বীপ দ্বারা ভূত,' তবিষ্যৎ ও 
[ন সমস্তই জ্ঞাত আছেন ॥ ৪৩॥ ছুর্ব্বার বাহুবলশালী, ছুদ্ধর্য; দেববিধ্বংসী 

কামর ব্রৈলোক্যাধথপত্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে স্বর্গ ছুইতে দুরীকুত করিয়া 

ছে; আপনি কিন্তাহা জানিতে পারিতেছেন না? ৪৪ ॥ সেই, তারকান্ুর 

র নিকট অব্যর্থ বররূপ প্রসাদ লাত পূর্বক সেই মৃহূর্তেই দোর্দও-প্রতাপে 
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বিধেরমোঘং স বরপ্রসাদমাসাস্ঠ সন্ন্্িজগজ্জিগীষুঃ | 
স্বরানশেষানহকপ্রমুখ্যান্ দোর্দগুচণ্ডো মুতে তৃণায় ॥ ৪৫। 

্তত্যা পুরাম্মাভিরুপাসিতেন, পিতামহেনেতি নিরূপিতং নঃ। 
সেনাপতিঃ সংযতি দৈত্যমেতং, পুর স্মরারাতিস্থতো নিহস্তি।॥ 
অহো৷ ততোইনন্তরমদ্ভাযাবৎ, স্ৃছূঃসহাং তস্য পরাভবার্ডিমূ। 
বিষেহিরে হস্ত হৃদন্তশলামাজ্ঞানিবেশং ত্রিদিবৌকসোহমী ॥ ৪৭। 
( নিদাঘধামক্রমবিক্রবানাং, নবীনমন্তোদমিবৌষধীনাম্। 
স্বনন্দূনং নন্দনমাত্মনো! নঃ, সেনান্যমেতং স্বয়মাদিশ তম ॥)% 

ব্রিলোক্যলক্গমীহৃদয়ৈকশল্যং, সমূলমুৎ্খায় মহা্থরং তম্। 
অন্মাকমেষাং পুরতে! ভবন্ সন; ছুঃখাপহারং যুধি যো বিধত্তে॥) 
মহাহবে নাথ! তবাস্ত সুনোঃ শঙ্ত্ঃ শিতৈঃ কৃত্তশিরোধরাণাম। 
মহাসথরাণাং রমণীবিলাপৈরদিশো দশৈতা মুখরীভবনত ॥ ৪৯। 

প্রচণ্ড ও ব্রিভুবন-জয়েচ্চ হে আমাকে এবং অন্ঠান্ত সমস্ত দেবগণকে ডঃ 
গণনা করিতেছে ॥ ৪৫ ॥ পূর্বে আমরা স্তবতিবাদ দ্বারা পিতামহের উপাসনা কী 
তিনি আমাদিগকে এই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধে শিবনন্দন গেনাগ 
হইয়া এই তারকাসুরকে বিনষ্ট করিবেন ॥ ৪৬॥ অহো। সেই অবধি আছি 
এই স্বর্গবাসী দেবগণ তারকান্ুর কর্তৃক পরাজররূপ সুছুঃসহ হৃদগত শা 
তাহার অনুশাসন সহ করিতেছেন ॥ 84॥ (গ্রীষ্মকালে ূ্্যতেজে রিও 

ওষধি যেমন আধাঢ়মাঁপীর হর্ষবদ্ধন নবমেঘের প্রত্যাশা! করে, আমরাও চাই 

আপনার সম্মস্থ এই পুত্রের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। আপনি ইহাকে আমামী 
সেনাশীপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে আদেশ করুন ) * আপনার এ পুত্র আমান: 
পুরোভাগে যুদ্ধে অবস্থান পূর্বক ব্রিলোকলক্্মীর হৃদয়শল্যবৎ দুঃসহ সেই ম 
স্বরুকে সমূলে উৎখাত করিয়! আমাদিগের ক্লেশ দূর করিবেন ॥ ৮৮॥ হেনা 
আপনার এই পুত্র মহাযুদ্ধে পুরোবর্তী থাকিয়া তীক্ষশন্ত দ্বারা মহাসরগণের ম্ 
চ্ছেদন করুন এবং সেই সকল অস্থুরের রমণীরা ( পতিঘরণজনিত দুঃখে) 
করিয়া দশদিক্ মুখরিত করুক॥ ৪৯॥ আপনার আত্মজ কর্তৃক সেই তারবার্ধ 

ুদ্ক্ষেত্রে ( শুগালানি ) পশুদিগের 88 উপহার প্রত হইলে (যুদ্ধে 

, * এই ক্লোকটি সকল গ্রন্থে নাই। 
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মহারণক্ষোণিপশৃপহারী, কৃতেহস্থরে তত্র তবাতবজেন। 

বন্দিস্থিতানাং স্থদূশাং করোতু, বেণিপ্রমোক্ষং স্থরূলোক এষঃ ॥ ৫০। 
ইথং সুরেন্দ্র বদতি স্মরারিঃ, স্থুরারিদুশ্চেষ্টিতজাতরোধঃ | 
কৃতানুকম্পক্জিদশেষু তেষু, ভূয়োহপি ভূতাধিপতিবভাষে ॥ ৫১ ॥ 

অহো| অহো৷ দেবগণাঃ স্থুরেক্মুখ্যাঃ ! শৃণুধবং বচনং মমৈতে। 
বিচেষ্টতে শঙ্কর এষ দেবঃ, কাধ্যায় সজ্জো ভবতাং স্বতাদ্যৈঃ ॥৫২। 
পুরা ময়াকারি গিরীন্দ্রপুজ্যাঃ, গ্রতিগ্রহোহয়ং নিয়তাত্মনাপি। 

উত্রৈষ হেতুঃ খলু তন্ভবেন, বীরেণ যদ্ধধ্যত এষ শক্রঃ ॥ ৩ ॥ 

আত্রোপপন্নং তদমী নিষুজ্য, কুমারমেনং পৃতনাপতিত্বে। 
নিপ্বন্তু শত্রং স্থরলোকমেব, ভূনক্ত, ভূয়োহপি স্থরৈঃ সহেন্দ্রঃ ॥ ৫9 ॥ 
ইত্যুদীরধ্য ভগবাংস্তমাত্মজং, ঘোরসঙ্গরমহোতসবোতস্ৃকম্।' 
নন্দনং হি জহি দেববিদ্িবং, সংযতীতি নিজগাদ শঙ্করঃ ॥ ৫৫ ॥ 
শাসনং পশুপতেঃ স কুমাঁরঃ, স্বীচকার শিরসাবনতেন । 

সন্বখৈৰ পিতৃভক্তিরতানীমেষ এব পরম? খু ধু | ৫৬ ॥ 
২ তা শী শ্পীটিশিপেসিসিশপীতী শী ৩ ৫৩৩০৩ _ শাকিরা 4 ০ পাপ পিসি 

ত্য নিহত হইয়া শৃগালাদি কর্তৃক টিভিও হইলে ) এই পুরোবত্তী দেবগণ বন্দি 
পণী সুরসুন্দরীগণের বেণীবন্ধন মৌচন করুন॥ ৫০ ॥ 

'দেবরাজ এইরূপ বলিলে মদনা?র ভূতাধিপতি মহেশ্বর দেবশক্র তারকের 

পরবে জাতক্রোধ হইয়া দেবতাদিগের প্রতি অন্থুকম্পা পুরঃসর পুনরায় বলিতে 

রস্ত করিলেন ॥ ৫৯ অহো! অহো! হে দেবেন্দ্রাদি স্থুরগণ ! তোমরা সকলে 
মার বাক্য শ্রবণ কর । এই মহেশ্বর তোমাদিগের কার্য্যসাধনার্থ পুক্রাদির সহিং 

জ্স হইয়া বিদ্যমান ॥৫২॥ আমি জিতেন্দ্িয় হইয়াও পূর্বে গিবীন্দরনন্দিনীর পাণি 
ণ করিয়াছি, ইহার একমাত্র হেতু এই যে, তাহার গর্ভে বীর পুক্র উত্পন্ন হইয় 
কসংহার করিবে ॥ ৫৩॥ অতএব তোমরা সকলে তারকাম্থরবধে সমর্থ এই 
যারকে সেনাপতিপদে প্রতিচিত করিরা সেই শত্রুকে বিনাশ কর) এই ইনু 
বগণের সহিত পুনরায় স্বর্গভোগ করুন ॥ ৫৪ ॥ 

মহেশ্বর এই বলিয়া ঘোরসংগ্রামোৎ্সবে উতস্থক *, আত্মজ কার্তিকেয়কে 

হিলেন, 'তুমি ধুদ্ধে সেই দেবশক্রকে বধ কর? ॥ ৫৫ ॥ কুমারও' অবনতমস্তকে 

শুপতির আদেশ স্বীকার করিলেন । পিতৃভক্তগগের সব্বথ/ ইহাই ( পিতৃ-আজ্ঞা 
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অস্থরযুদ্ধবিধৌ বিবুধেশ্বরে, পশুপতে বদতীতি তমাত্ুজম্। 
গিরিজয়া মুমুদে স্থৃতবিক্রমে, সতি ন নন্দতি কা খলু বীরসূঃ ॥ ৫৭ 

্থরপরিবৃঢ়ঃ প্রোং বীরং কুমারমুমাপতের্বলবদমরারাতিস্ত্রীণাং দৃগগ্নতগন 
জগদভয়দং সপ্ভঃ প্রাপ্য প্রমোদপরোইভবদ- 

ধ্রবমভিমতে পুর্ণে কো বা মুদা ন হি মাগ্াতি ॥ ৫৮॥ 

ইতি শ্রীকুমারসন্তবে মহাকাব্যে কালিদাসকূতৌ কুমারসৈনাপত্যবর্ণনং 
নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২ ॥ 

ত্রয়োদশ সহি 

প্রস্থানকালোচিতচারুবেশঃ স স্বর্গিবগৈরনুগম্যমানঃ | 
ততঃ কুমারঃ শিরসা নতেন, ব্রেলোকাভৰ্ প্রণনাম পাদ ॥ ১ 
জহীন্দ্রশক্রং সমরেইমরেশপদং স্থিরত্বং নয় বীব বস! 
ইত্যাশিষা তং প্রণমন্তমীশো, মুদ্ধন্যুপাপ্থায় মুদীভ্যনন্দৎ ॥ ২ ॥ 

প্রহ্বীভবন্ নমতরেণ মুদ্ধ, নমশ্চকারাজ্বিযুগং স্বমাতুঃ। 
তম্তাঃ প্রমোদা শ্রুপয়ংপ্রবৃষ্িস্তস্তাভবদীরবরাভিষেকঃ ॥ ৩। 

স্পা পীপশিপী পাপা পিপিপি পেশা াশাশিশীপপাপীপাপ্পিপাশীটিপিশীতি 

পালনই) পরম ধর্ম ॥ ৫৬ | সর্বদেবের পশুপতি অসুর সহ যুদ্ধবিধয়ে গুরু 
প্রতি এইরূপ আদেশ করিলে, পুত্রের বিক্রম'স্মরণ করিয়া গিরীন্দরননদিনী হর 

হইলেন। পুত্রের পরাক্রম দর্শন করিলে কোন্ বীরজননী আনন্দিত না হন? 

দেবগণের শাসনকর্তা ইন্দ্র মহাবীর, পরাক্রমশালী, স্ুরারিকামিনীগণের নেই 

ঞনহারক ( বৈধব্যসম্পাঁদ্ক ), জগতের পরিত্রীতা মহেখরনন্দনকে প্রাপ্ত হই 

সেই সময়েই পরমানন্দ লাভ করিলেন । মনোরথ পূর্ণ হইলে কোন্ ব্যক্তি 

তরে উন্মত্ত না হয়? ৫৮॥ 
শাপলা 

অনন্তর কুমার প্রস্থানকালোচিত মনোহরবেশে সজ্জিত ও দেবগণ কর্তৃক 

' গম্যমান হইয়া অবনতমন্তকে ব্রিলোকপতি শিবের চরণে প্রণাম করিললেন।) 

তখন “হে বীর! হে বস! তুমি যুদ্ধে ইন্দ্রশক্র বধ ও ইন্্রগদ স্থির কর” মো 

এই বলিয়া গ্রণত পুত্রকে আনীর্বাদ পুরঃসর সানন্দে তীহাঁর মৃস্তকাদ্রাণ ক 

অভিনন্দন করিলেন ॥ ২॥ তয়ন র্লাপ্তিকেয় নতদেহে অবনতমস্তকে মাহা 
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নমন্নমারোপ্য স্থৃতা হিমাদ্রেরাশ্িষ্য গাঁঢ়ং স্থৃতবতসলা সা। 

শেরস্থাপাত্রায় জগাদ শক্রং, জিত্বা কৃতার্থীকুরু বীরসুং মাম্ ৪ ॥ 

উদ্দামদৈত্যেশবিপত্তিহেতুঃ, শ্রদ্ধালুচেতাঃ সমরোতসবস্য । 

গাপুচ্ছা ভ্ক্তা গিরিজাগিরীশৌ, ততঃ প্রতস্থেহভি দিবং কুমারঃ ॥৫॥ 

দেবং মহেশং গিরিজাঞ্চ দেবীং, ততঃ প্রণম্য ত্রিদিবৌকসোহপি। 

পরদক্ষিণীকৃতা চ নাকনাথপূর্ববাঃ সমস্তাস্তমথানুজগ্ম, ॥ ৬ ॥ 

ঠাথ বরজপতিস্থিদশৈরশেষৈ?, স্ফুরতপ্রভাভা্রমণ্ড লৈস্তৈঃ। 

এভো বভাসে পরিতো বিকীর্ণ, দিবাপি নক্ষত্রগশৈরিকৌ গ্ৈঃ ॥ ৭ ॥ 

নরাজ তেষাঁং ব্রজতাং স্থরাণাং, মধ্যে কুমারোহধিককান্তিকান্তঃ | 

নক্ত্রতারা গ্রহমগুলানামিব ত্রিযামারমণে। নতোহন্তে ॥৮ ॥ 

গিবীশগৌরীতনয়েন সাদ্ধং, পুলোমপুক্রীদয়িতাদয়স্তে । 

উত্ীর্ঘা নক্ষত্রপথং মুহূর্তাৎ, প্রপেদিরে লৌকমথাত্মনীনম্ ॥ ৯ ॥ 

তে নর্গলোকং চিরকালদৃষট মহাস্থরত্রাসবশংবদত্বাৎ। 
ন্ঠঃ প্রবেষ্টং ন বিষেহিরে তত, ক্ষণং ব্যলক্বন্ত স্্রাঃ সমগ্রাঃ ॥ ১০ । 

গম করিলে হর্যভরে পার্ধতীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হই বীরবর কাণ্ডিকেয়ে, 

ভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিল ॥ ৩ ॥ পুক্রবৎসল! হিমাদ্রিনন্দিনী পুত্রকে ক্রোে 

রোপণ ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া যুস্তকা ্রাণ পূর্বক কহিলেন, “( বৎস!) শক্র 
করিয়া বীরপ্রসবিনী আমাকে কৃতার্থ কর ॥” ৪॥ উদ্ধত দৈত্যপতি তারক 

রসম্বন্ধিনী বিপত্তিনাশক ( তারকহস্তা ), সমরোৎ্সবে শ্রদ্ধাণীল কুমার ভক্তিসহ 

রে হর-গৌরীকে আমন্ত্রণ পূর্বক স্বর্গীতিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫ ॥ ব্রা 
টবগণও হর-গৌরীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কান্তিকেয়ের অন্ুসর 
'বিলেন ॥৬॥ দীপ্যমানপ্রতাঁমগুলসম্পন্ন দ্রেবগণ যখন গমন করেন, তখ 
হাদিগের দীপ্তিরাশি দ্বাৰা বৌধ হইল যেন, দিবাতাগেও আকাশমা 
মঙ্জল নক্ষত্রমালায় স্ুশোতিত হইয়াছে ॥ ৭॥ গগনতলে নক্ষত্র" তার! ও গ্রং 
'ুলের মধ্যে নিশানাথ যেমন শোভ| পান, সমধিককান্তিমান্ কার্তিকেয়ও সেইর 
গণের মধ্যে শো্তা পাইতে লাগিলেন ॥৮॥ শচীনাথু ইন্রাদি দেবগণ হ. 

ীরীনন্দনের সহিত নকষত্রপথ অতিক্রম করিয়া মুহূর্তমধ্যে স্বীয় লোঁক (গাম 
[্ত'হইলেন। ৯॥ বহুকালের. পর স্বর্ধাম দুষ্ট হইলেও দেবগণ ততক্ষণ 



১৪৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

পুরে! ভব তং ন পুরো ভবামি, নাহং পুরোগোহশ্মি পুরঃসরতৃম্ | 

ইথং স্থরান্ততক্ষণমেব ভীতাঃ, স্বর্গ, প্রবেষ্টং কলহ! বিতেনুঃ ॥১১ 
স্থরালয়ালোকনকৌত্ুকেন, মুদা শুচি্মেরবিলোচনাস্তে | 
দধুঃ কুমারস্থয মুখীরবিন্দে, দৃষ্টিং দ্বিষৎসাধবসকাতরাস্তাম্ ॥ ১২ ॥ 

সহেলহাসচ্ছুরিতাননেন্দুস্তত; কুমার; পুরাতো ভবিষণঃ | 

_ স তারকাপাতমপেক্ষমাণো, রণ প্রবীরে হি স্বরানবোচত ॥ ১৩ ॥ 

ভীত্যাহলমন্থ ত্রিদিবৌকসোইমী, শর্গং তবন্তঃ প্রবিশস্তর স্থঃ। 
আত্রৈব নে দৃক্পথমেতু শ্রম হান্তরো! যঃ খলু দৃপূর্ববঃ ॥ ১৪ ॥ : 
সর্লোকলক্ষমীকচকর্ষণার, দৌমুলং বল্পতি যন্য চণ্ুম্। 

ইহৈব তচ্ছোণিতপানকেলিমন্ছায় কুরণবন্তু শরা মমৈতে ॥ ১৫ ॥ 

শক্তি মাসাবহতপ্রচারা, প্রভাবসার! সুমহঃপ্রসারা | 

স্বলেণিকলক্ষন্যা বিপদাবহারেঃ, শিরো হরন্তী দিশতাৎ মুদং বঃ। ১১। 
সপ পাপ শিপ শা শীত 

 স্বগৃহাত্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না; কিযৎক্ষণ বিলম্ব করিয 
লাগিলেন ॥ ১০॥ “তুমি “সম্মুখে অবস্থিতি কর, আমি সন্গুথে থাকিব না) ডু 

: পুরোগামী হও, আমি হইব না” স্বরসপ্রবেশকালে দেবগণ ভীত হইয়া এই 

, কলহবিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ১১॥ দেবলোকদর্ণনজনিত আনন্দে দেবগণের 

মুখে বিশুদ্ধ ঈবধান্ত বিভাপিত হইল, নেত্র' উৎফুল্ল হইয়া উঠিল? তাহারা জন 

কুমারের মুখপন্মের দিকে শক্রতনজনিত কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২॥ , 

_.. সংগ্রামপ্রবীর কার্তিকের তারকাস্থুরের আগমনপ্রতীক্ষায় পুরোতাগে অবদ্া 

করিতে ইচ্ছা করিলেন; তখন তাহার মুখচন্দ্রমা লীলাবশে হাস্তস্ছুরিত হই 

উঠিল; তিনি দেবগণকে বলিতে আরম্ত কৰিলেন ॥ ১৩॥ হে দেবগণ! এধম 

আর ভীত হইবার আবশ্তক নাই, আপনারা সম্ত স্বর্গে প্রবেশ করুন, আপনার 

_যাহাকে পূর্বে দেখিয়াছেন, সেই শত্রু মহাস্থুর তারক আমার দৃষ্টিপথে উদিত 

হউক ॥ ১৪॥ “সেই তারকেব যে হস্তমগুল স্বর্ণলক্মীর কেশাকর্ষণার্থ চঞ্চল হাঃ 

। আমার এই শরসমূহ এই স্থানে এই মুহূর্তেই ক্রীড়াচ্ছলে তাহার সেই হস্তে 

শোণিত পাঁন করুক ॥ ১& ॥ আমার এই অপ্রতিহতগতি, ষামর্ধসারবান্। মহা 

্রদীপ্ত, স্বরগলদ্ীর বিপদ্নাশিনী শক্তি ('অন্ত্রবিশেষ) তারকাঁুরের মন্তকদ্ছো 

করিয়৷ আপনাদিগের হ্যবিধান রূরুকু॥ ১৬ 



কুমারসম্ভবম্। ১৪৫ 

টতান্ধকারাতিস্তৃতন্ত দৈত্যবধায় যুদ্ধোতস্বুকমানসস্থ | 

র্বং শুচিম্মেরমুখারবিন্নং, গীর্ববাণবৃন্দং বচসাননন্দ ॥ ১৭ ॥ 

শান্দপ্রমোদাৎ পুলকোপগুঢঃ, সর্ববাঙলগসংফুল্লসহত্রনেত্রঃ | 

চস্যোত্তরীয়েণ নিজান্বরেণ, নিরুগ্নং চারু চকার শক্রুঃ ॥ ১৮ ॥ 

নপ্রমো দা শ্রু-তরঙ্গিতা ক্ষৈরুখৈশ্ততুর্ভিঃ প্রচুরপ্রসাদৈঃ | 

মাগো মচৃম্বৎ বিধিরাদিবৃদ্ধঃ, ষড়াননং ষট্ম্থ শিরঃস্থ চিত্রম্ ॥ ১৯ । 

5 সাধু সাধ্বিত্যভিতঃ প্রশস্, মুদা! কুমারং ত্রিপুরাস্থরারেঃ | 

সানন্দয়ন্ বীর ! জয়েতি বাচা, গন্ধরববিদ্ভাধরসিদ্ধসংঘাঃ ॥ ২০। 

দার্ধয়ঃ শত্রবিজেষ্যমাণং তমভ্যনন্দন কিল নারদাগ্যাঃ। 

নরুঞ্নং চক্রুরথোত্তরীয়ৈশ্চামীকরীয়ৈনিজবন্ষলৈশ্চ ॥ ২১ ॥ 
সত স্তুরাও শক্ভিধরস্ত তস্তাবধটত্ততঃ সাধবসমুতস্জন্তঃ | 
ৎসেহিরে স্বর্গমনন্তশক্তেগরন্তং বনং যুখপতেরিবেভাঃ ॥ ২২॥ 

মগাভিপুষ্ঠং গিরিজাস্তৃতস্ত, পুরন্দরারাতিবধং চিকীর্যোঃ। 
[রা নিরীযুস্থিপুরং দিধক্ষোরিব স্মরারেঃ প্রমথাঃ সমন্তাৎ ॥ ২৩ ॥ 

ত্যিবধার্থ সংগ্রামে সমুতস্ুকচিত্ত শিবনন্দন কার্তিকেয়ের এই প্রকার বাক্য 
| দেবগণের যুখপদ্ম নির্মল ও ঈষদ্ধাস্যে প্রফুল্ল হইয়। উঠিল; তাহারা পরম 
মাত করিলেন ॥ ১৭ ॥ হর্যাতিশযাবশে দেবেন্ত্র পুলকিত হইয়া উঠিলেন ; 
ঘর্ধাঙ্গে সহ চক্ষু বিস্ফীরিত হইল। তিনি কুমারের উত্তরীয়ের সহিত 
স্ববিনিময় করিলেন ; এ দৃশ্ঠও মনোহর বলিয়। প্রতীয়মান হইল । (পরম্পর 
বিবর্তন আনন্দবর্দন করে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে )॥ ১৮॥ তখন আদির্দ্ 
ানপ্দাতিশব্যবশে হ্যাত্রপূর্ণ-লোচনে চতুর্ুখ দ্বারা ষড়াননের ছয়টি মুখে 
পতাবে চুম্বন করিলেন ॥ ১৯ ॥ গন্ধর্ব+ বিগ্যাধর ও সিদ্ধগণ হর্ষতরে ব্রিপু- 
শয় কুমারকে সাধু সাধু বলিয়া গ্রশংসা করিতে ল;গিলেন। মৃতুদ্দিকেই 
ব! জয়লাত কর” এই শব্দ উথ্িত হইতে লাগিল ॥ ২০ ॥ নারা্পাদি দিব্যরথি- 
শাবী তারকবিজয়ী কার্তিকেয়কে অভিনন্দন করিয়া তাহার স্ুবর্ণ-ধচিত 
ঘর সহিত আপনাঁদিগের বন্কলের বিনিময় করিলেন ২১ ॥ তদনস্তর 
উ গজেন্ের সাহায্যে যেমন হস্তিগণ কাননে গ্রবেশ করে, দেবগণ সেইরূপ 
বর কুধারের সাহায্যে ্বর্নপ্রবেশে উৎসাহিত" হইলেন ॥ ২২৬। কিপুরদহনেক্ছ 



১৪৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

সবরাঙ্গনানাং জলকেলিতাজাং, প্রক্ষালিতৈঃ সম্ততমঙ্গরাগৈঃ। 
প্রপেদিরে পিগ্ররবারিপুরাং, স্বগৌ কিন: স্বগগধুনীং পুরস্তা ॥ ২। 

দিগদন্তিনাং বারিবিহারভাজাং, করাহতৈভীমতরৈস্তরঙ্গৈঃ। 
আগ্নাবয়ন্তীং মুহ্রালবালশ্রেণিং তরূণাং নিজতীরজীনাম্॥ ২৫। 

লীলারসাভিঃ স্ুরকন্যকীভিহিরগ্যয়ীতিঃ সিকতাভিরুচ্ৈঃ | 

মাণিক্যগর্তাভিরুপাহিতাভিঃ, প্রকীর্ণতীরাং বরবেদিকাভিঃ ॥ ২&। 
সৌরভ্যলুবভ্রমরোপগীতৈহিরণ্য-হংসাবলিকেলিলো লৈঃ। 
চামীকরীয়ৈঃ কমলৈবিনিদ্রৈশ্চুতৈ পরাগৈঃ পরিপিঙ্গতোয়াম।, 
কুতবহলাদৃদ্রষ্ট,মুপাগতা ভিন্তীরস্থিতাভিঃ স্থস্ন্দরীভিঃ | 
অক্যর্মিরাজিপ্রতিবিন্থিতাভিমু'দং দিশস্তীং ব্রজতাং জনানাম্। 
লশন্দ সগ্ঘশ্চিরকালদৃষ্টাং, বিলোক্য শক্রঃ স্থরদীর্ধিকাং তাঁম্। 

অবর্শয়ৎ সাদরমদ্রিপুজীমহেশপুল্রায় ততঃ পুরোগঃ ॥ ২৯॥ 
সপ শাঁীশিশাাাাটাাািিিিি টিটি নি 

] 
পপ সি 

মদ্নাঁরি মহাদেবের পশ্চাতে যেমন প্রমথগণ গমন কবে, দেবগণও সেইরূপ শ 

বধেচ্ছু পার্বতীনন্দনের পশ্চা পশ্চা্ড সমস্তাঁৎ বিনির্গিত হইলেন ॥২৩। অনন্্রঃ 

বাসী দেবগণ প্রথমতঃ সুরধুনী মন্দাকিনীতে উপস্থিত হইলেন । জলকেনিগা 

সুরাঙ্গনারা অনবরত অঙ্গরাগ ধৌত করাতে এ স্থুরনদীর জলপ্রবাহ গীত 

করিয়াছে ॥২৪॥ জলকেলিপরায়ণ এরাবতাদি দিগ্গজগণ কর্তৃক শুও দ্বারা 

জলপ্রবাহ ভীষণভাবে উত্থিত হইয়া তীরবর্তী বৃক্ষসকলের মৃলদেশস্থ আব? 

পুনঃ আপ্লাবিত করিতেছে ॥২৫॥ ক্রীড়াপরায়ণ সুরবালা বৃন্দ; সবর্ণময় বানু 

মাণিক্যযুক্ত বিরচিত উচ্চ বেদীসমূহ দ্বারা এ সুরনদীর তাঁরদেশ স্থুশোভিত।। 

সুগন্ধ ভ্রমরগণ তথায় বন্কার করিতেছে, সবর্ৃহংসপংক্তি চঞ্চলভাবে কেনির্া 

বেড়াইতেছে, প্রন্ছুটিত স্বর্ণপ্ম সকল শোভা পাইতেছে এবং গন্ধ 

পরাগ পতিত হইয়! সুরধুনীর জল পিঙ্গলঘর্ণ করিয়াছে॥ ২৭॥ কুতুহ্বর্ণে 

নার্থ সমাগভা, তীরবর্তিনী সুরকন্তাগণের প্রতিবিষব জলগর্ভে প্রতি 

তেছে.) উহা! দেখিয়া পথবাহী ব্যক্তিগণের আনন্দসঞ্চার হইতেছে ॥ ২1 1 

কালের পুর সুবনদী মন্দাকিনীকে দেখিয়া দেবরাজ,তখন (পরম) 

হইলেন। তৎপরে অগ্রবর্তী হইয়া হরগৌরীনন্দন কাকের প্রতি মার? 

পাত করিলেন ॥ ₹৯॥ কার্ডিকেয় দেরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ন 
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স কান্তিকেয়ঃ পুরতঃ পরীতঃ, স্থুরৈঃ সমস্ত স্থরনিম্্গাং তাম্। 
অপূর্বদৃষ্টামবলোকমানঃ, সবিস্ময়ঃ স্মেরবিলোচনোইভূৎ ॥ ৩৭ | 
উপেত্য তাং তত্র কিরীউকোচিন্যস্তাঞ্জলির্ভক্তিপরঃ কুমারঃ | 

গী্বাণবৃন্দৈঃ প্রণুতাং প্রণুত্য, নঘেণ মুদ্ধণ মুদিতে। ববন্দে ॥ ৩১ ॥ 

প্রণর্তিতস্মেরসরোজরাজিঃ, পুরঃ পরীরম্তমিলন্মহোর্শিঃ | 
চপোলপালি শ্রমবারিহারী, ভেজে গুহং তং সরিতঃ সমীর? ॥ ৩২॥ 

ততো ব্রজননন্দননামধেয়ং, লীলাবনং জন্তজিতঃ পুরস্তাৎ। 

বিভিন্নতগ্নোদ্ধ'তশালসংঘং, প্রেক্ষাঞ্চকার স্মরশত্রসূনূঃ ॥ ৩৩ ॥ 
দৃরদ্বিষোপপ্ল,তমেবমেতত, বনং বলস্য দ্বিষফতো গতশ্রি। 
ইং বিচিন্ত্যারণলোচনোহভূদজভঙগদুপ্রেক্ষ্যমুখ স কোপাৎ ॥ ৩৪ ॥ 
নিলুনলীলোপবনামপশ্যৎ, ছুঃসপ্চরীভূতবিমানমার্গাম্। 

বিধ্স্তসীধপ্রচয়াং কুমারো, বিশ্বৈকসারামমরাবতীং সঃ ॥ ৩৫। 

াশাশীশীাশীশাঁটী শীীকশীীীশ্্শী শা শাশ শীতল ক শি িপিছ। 
ক ীশীশ্পীশীীীশীতিশ শিপীশ্িাশীশটাক্াশিট শশী 

সববনদী মন্দীকিনীকে দেখিয়া বিশ্বয় প্রাপ্ত হইলেন; তাহার নয়ন-যুগল 
ণত হইয়া উঠিল ॥৩* ॥ তিনি মন্দাকিনীর সমীপে গমন পূর্বক তত্প্রতি 
মান এসং জষ্টচিত্ত ও মুকুটাগ্রে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবনতমস্তকে দেবগণস্তত 
সুরশদীকে গ্তব ও বন্দনা করিলেনু (৩১॥ তখন বিকশিত সরোজবাজি 
ত (কম্পিত) করিয়া, আলিঙ্গন দ্বার! প্রবল তরঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া) 
ল্ শ্মবারিধিন্দু দূর করিয়া মন্দাকিনীবাম়ু পুরোবর্তা কান্তিকেয়ের সেবা 
ত প্রন্বত্ত হইল ॥ ৩২ ॥ অনন্তর শিবনন্দন গমন করিতে করিতে দেখিলেন, 
সদন ইন্জের নন্দন-নামক ক্রীড়োগ্ভান পুরোভাগে বিগ্ভমান বহিয়াছে। এ 
স্থ শালরক্ষ সকল বিচুর্ণিত, শতখণ্তীকৃত ও উৎপাটিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ বল- 
ন ইন্দ্রের এই উদ্যান সুররিপু তারকাস্থর কর্তৃক উপপ্রত ও শ্রীন্রষ্ট হইয়াছে, 
বিবেচনা করিয়া কোপবশে কুমারের নয়ন লোহিতবর্ণ এবং ব্রকুটিবশে 
)লছুমিরীক্ষ্য হইল ॥ ৩৪ ॥ তদনস্তর ক্রিভুবনমধ্যে অদ্বিতীয়া অমরাবতী- 
দেবনগরী কুমারেবু দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল । তিমি দেখিলেন, তন্রত্য 
নবি কত হইয়াছে দেববিয়ানগমনের পথ ছূর্গম হুইয়া উঠি- 
এবং অট্ালিকাসকল বিচুর্ণিত হইয়া! গিয়াছে ॥ ৩৫ ॥ অমরাবতীকে হতশ্রী। 



১৪৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

গতশ্রিয়ং বৈরিবরাভিভূতাং দশাং স্থদীনামভিতো দধানাম্। 

নারীমবীরামিব তামবেক্ষ্য, স বাঢ়মন্তঃকরুণাপরোহভূৎ ॥ ৩৬। 

ঢুশ্চেিতে দেবরিপৌ সরোধস্তস্তাবিষপনঃ সমরায় চোগুকঃ। 

ভথাবিধাং তাং স বিবেশ পশ্যন্, স্বুরৈঃ স্ুরাধীশ্বররাজধানীম্॥ $ 

দৈতেয়দন্ত্যাবলিদস্তঘাতৈঃ, কষপান্তরাঃ স্ফাটিকহম্ম্যপড্ক্তীঃ। 

মহাহিনিম্মোকপিনদ্ধজালাঃ, স বীক্ষ্য তম্তাং বিষসাদ সগ্যঃ ॥ ৬ 

উৎকীর্ণচামীকরপক্কজানাং, দিগ্দন্তিদানদ্রবদূষিতীনাম্। 

হিরণিংসরজবঞ্ভিতানাং, বিদীর্ণ বৈদূধ্যমহাশিলানাম্ ॥ ৩৯॥ 

আবিষবদৃবালতৃণাঞ্চিতানাং, তদীয়লীলাগৃহদীর্িকানাম্। 

স ছর্দশীং বীক্ষ্য বিরোধিজাতীং, বিষাঁদ বৈলক্ষ্যতরং বভার ॥ ৪০ 

তদদদস্তিদন্তক্ষত্রহেমভিত্তি, স্তৃতন্তজালাকুলরত্বজালম্। 

নিন্যে স্থরেন্দ্রেণ পুরোগতেন, স বৈজযন্তাভিধমাত্মাসৌধম্ ॥ 9১। 
০ 

শত্রশ্েষ্ঠ তারকাসুর কর্তৃক অভিভূত ও অবীরা রমণীর ন্যার সমস্তাং ঈ 

দশাপ্রাপ্ত দেখিয়া কার্তিকের অন্তঃকরণে নিরতিশয় করণার্জ হইলেন |$ 

ুক্র্মপরারণ তারকাস্ুরের প্রতি কোগপরারণ, দ্ধার্থ ব্যগ্র, আব ( অনা 

কান্তিকেয় দেবগণের সহিত তথাবিধ মহেন্দ্ররাজধানী অমর।বতী দেখিতে দে 

তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৭॥ অমরানটীতে যে সকল স্ষটিকনির্দিত অনরনি 

রাজি বিদ্যমান আছে, অস্থুরদিগের হস্তিসকল দন্তাঘাত করাতে তন্মধ্যতগ 

লিত হইয়া! গিয়াছে? গবাক্ষমকল মহাসর্পের পরিত্যক্ত কথচুকে পরিপূর্ণ হই 

ইহ] দেখিয়া! কাত্তিকেয় সেই মুহুর্তে বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ দেবরাজের 

বিহারার্থ যে সকল গৃহদীঘিকা বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে সুবর্ণপন্নমকরঈ 

কীর্ণ হইয়াছে, দ্িক্হস্তিগণের মদজলে উহ কলুষীকৃত হইয়া! গিয়াছে; ব্য? 

হংসগণ উহ পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করিরাছে, বৈদ্যর্ষমণিশিলাসকল উৎগা 

হইয়াছে এবং নবজাত তৃণরাশিতে উহা পাঁরব্যাপ্ত হইয়াছে; অমরাবততীর সর্প 

এই ছুর্দশ! দেখিয়া কুমার যুগপৎ বিষাদ ও লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন |৩৯-৪৭। দা 

অগ্রগামী হয়! কুমাঁরকে বৈজ্যন্ত-নামক নিজ সৌধগৃহে, লইয়া গেঘেন। রা 

সুবর্ণ তিত্রিসকল তারকাস্থুরের গজরাজির দত্ত দ্বারা দলিত হইয়া গিয়াছে রর 

রদ্বময় গবাক্ষপকল মনোহর লুতাতন্ত্জালে পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছে, ॥.9১। 
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নির্দিষবত্। বিবুধেশ্বরেণ, স্থরৈঃ সমগ্রৈরনুগম্যমানঃ। 
স প্রাবিশৎ তং বিবিধাশ্মরশ্মিচ্ছিন্নেন সোপাঁনপথেন সৌধম্ ॥ ৪. ॥ 

নিসর্গকল্পদ্রমতোরণং তং, স পারিজাতপ্রসবজ্্গাঢ্যম্। 

দিব্ৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং মুনীনৈরন্তঃ প্রবিষপ্রমদং প্রপেদে ॥ ৪৩ ॥ 

পাদৌ মহর্ষেঃ কিল কশ্পত্য, কুলাদিবৃদ্ধস্ত স্থরাস্ত্রাণাম্। 
প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতাপ্তলিঃ সন্, ষড়ভিঃ শিরোভিবিনতৈর্ববন্দে ॥ 8৪ । 

স দেবমাতুর্জগদেকবন্দো, পাদৌ তখৈব প্রণনাম কামম্। 
মুনেঃ কলত্রস্য চ তস্য ভক্ত্যা, প্রহ্বীভবন্ শৈলম্থতাতনূজঃ ॥ ৪৫ ॥ 
স কশ্যপঃ সা জননী স্রাণাং, তমেধয়ামাসতুরাশিষা দো । 
তয়! যয়। নৈকজগজ্জিগীষুং, জেতা মুধে তারকমুগ্রবীর্য্যম্ ॥ ৪৬॥ 
্দর্শনার্থং সমুপেয়ুষীণাং, স্দেবতানামদিতিশ্রিতানাম্। 

গাঁদৌ ববন্দে পতিদেবতাস্তমাশীর্বচোভিঃ পুনরভ্যনন্দন্ ॥ ৪৭ ॥ 

পুলোমপুক্রীং বিবুধাধিভর্তস্ততঃ শচীং নাম কলত্রমেষঃ | 

নমশ্চকার স্মরশক্রসূনুস্তমাশিষা সা! সমুপাচরচ্চ ॥ ৪৮ ॥ 

অনন্তর দেবরাজ ( গমনার্থ) পথ-নর্দেশ করিয়। দিলে কা্তিকেয় সমগ্র দেব- 

ওলী কর্তৃক অন্থুগম্যমান হইয়। (বিবিধ রত্বজ্যোতিবর্জিত পথে সেই রাজগৃহে প্রবেশ 

টি ॥৪২॥ যে ভবন স্বভাবতঃ করদ্রমরূপ-তোরণবিশিষ্ট, পারিজাতপুষ্পমাঁল।য় 

শ্লাভিত/দিব্য মুনীন্দ্রগণ কর্তৃক কতন্বত্্যয়ন (যে গৃহে কগ্তপাদি মুনীন্দরবৃন্দ মঙ্গল- 

ত্রাদি পাঠ করিতেছেন) এবং যে ভবনের মধ্যে কুমার-দর্শনার্থ সুরবালার। 

বিট হইয়াছেন, কাঁণ্তিকেয় সেই ভবনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনস্তর ষড়ানন 

ঈরাসবকুলের আদিত্রক্টা যহধি কগ্তপের চরণে প্রদক্ষিণ সহকারে কৃতাক্রলিপুে 
ঘটি মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম কারিলেন ॥8৪॥ তৎপরে পার্বতীনন্দন কান্তিকে! 
বনম্রভাবে তক্তিসহকারে ঘথাযোগ্যরূপে দেবজননী কশ্তপপত্থী অদ্দিতির জগৎপুজা 
রণদ্ধয় বন্দনা করিলেন ॥ ৪৫ ॥ তখন কশ্ঠপ ও দেবমাঁতা অদ্দিতি উভয়ে 

্সুবনজিগীধু উগ্রবীধ্য তারকাস্থুরৈ জয় কর» এইরূপ আনীর্বাক্য-্বার! কুমীরকে 
'বাদ্ধিত করিলেন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর যে সকল সুশোভনা দেবীর! তাহাকে দর্শনার্থ 

টপ্থিত হইয়াছেন, থাহারা অদ্দিতির অনুগত, কুমার ভরাহাদিগেরও চরণবন্দন 

করলে, সেই সকল পতিপরায়ণ! দেবীরাও আনীর্ববাক্যে তাহটকে অভিনন্দিত 
করিসনেন॥ 8৭॥ তদনস্তর মহেশনন্দন কাৃ্তিকেয় দেবরাজপত্থী পুলোমনন্দিনী 



১৫০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

অথাদিতীন্ত্রপ্রমদাঃ সমেতাস্ত। মাতরঃ সপ্ত ঘনপ্রমোদাঃ। 
উপেত্য ভক্ত্যা নমতে মহেশপুজায় তন্মৈ দছ্বরাশিষঃ প্রাক ॥ ৪৯| 
সমেত্য সর্বে মুদমাদধানী, মহেন্মুখ্যান্্িদিবৌকসোহথ। 
আনন্দকল্লোলিতমানসং তং, সমভ্যধিঞ্চন্ পৃতনাধিপত্যে ॥ ৫০ । 

সকলবিবুধলোকঃ অস্তনিঃশেষশোকঃ,কৃতরিপুবিজয়াশ; প্রাপ্তযুদ্ধীবকাশ। 

অজনি হরম্ুতেনানস্তবীর্য্যেণ তেনাখিলবিবুধচমূনাং প্রাপ্য লক্ষমীমনুনাম॥) 

ইতি শ্রীকুমারসন্তবে মহাকাব্যে কালিদাসক্কতৌ কুমারসৈনাপত্যাভিষেকো নাঃ 
ব্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩।॥ 

চতুর্দশঃ স্গঃ | 
চির 

রগোতস্থকেনান্ধকশক্রসূনুনা, সমং প্রযুক্তৈক্রিদ শৈর্জ্িশীষুণা | 
মহাস্থরং তারকসংজ্ঞকং দ্ষং, প্রসহা হন্তং সমনহাত দ্রুতম্ ॥ ১॥। 

স দুনিবারং মনসোহতিবেগিনং, জয়শ্রিয়ঃ সন্নয়নং স্ৃুঃসহম্। 
বিজিত্বরং নাম তদ] মহারথং, ধনুধ'রঃ শক্তিধরোহ্ধ্যরোহয়ৎ ॥ ২| 

শচীর চরণে প্রণত হইলে তিনিও আঁশীর্ধাদ দ্বারা তাহাকে সংবর্ধিত করি 

লেন ॥৪৮ ॥ কশ্ঠপের দিতি প্রভৃতি অপর পৃত্রীগণ এবং ত্রাঙ্গী প্রভৃতি সপ্তমাতৃঝায 

নিরতিশয় হর্ষ সহকারে সমবেত হইয়াছিলেন, কুমার ভক্তিসহকারে তীহাদিগৰে 

প্রণাম করিলে তাহারাও কুমারকে আনীর্বাদ প্রদান করিলেন ॥ ৪৯॥ তথ 
ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দসহকারে সমবেত হইয়া হর্ষবশে তরঙ্গায়িতচিত্ত কুমারৰে 

সেনাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর অনন্তবীর্য্য হরনন্দন কার্িকে 

অখিল দেবসেনার সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইলে দেবমগুীর 
ষদয়ে তারকাস্থুরজয়ের আশা সঞ্জীত হইল এবং এই সময়ই যুদ্ধের উপযুক্ত অব 
বুঝিয়া তাহারা*শোকছুঃখ পরিত্যাগ করিলেন | ৫১ ॥ 

: অনন্তর ুদধার্থ সুতসৃক, জিগীযু' অন্ধকারিনন্দন কার্ডিকেয় তারকনামা মহা 
গরাক্রান্ত শক্রকে সবলে সংহার করিবার জন্য নিযুক্ত দেববৃদ্ধু সহ আত সমু 
( রণসজ্জায় সজ্জিত ) হইলেন ॥ ১॥ তখন শক্তিধর ধনুধ্ণারী কুমার মন অপেষ্ষাঃ 



কুমারসম্ভবম্। ১৫১ 

্বরালয়স্রীবিপদাং নিবারণং, স্বরারিসম্পৎপরিতাপকারণম্। 
কেনাপি দধেহস্ত বিরোধিদারণং, স্ুচারু চামীকরঘর্্বারণম্ ॥ ৩ ॥ 

শরচ্চরচ্চন্্মরীচিপাওুরৈঃ, স বীজ্যমানো বরচারুচামরৈঃ। 
পুরঃসরৈঃ কিন্নরসিদ্ধচারণৈঃ, রগেচ্ছ্রস্তযত বাগৃভিরুবণৈঃ ॥ ৪। 
প্রয়াণকালোচিতচারুবেশভৃদ্বজজং বহন্ পর্ববতপক্ষদারণম্। 

এরাবতং স্ফাটিকশৈলসোদরং, ততোহধিরহা ছ্যুপভিস্তমন্থগাৎ ॥ ৫॥ 
তমনরগচ্ছদ্গিরিশৃঙ্গসোদরং, মদৌদ্ধতং মেষমধিষিতঃ শিখী। 
বিরোধিবিব্ষরুষাধিকং জবলন্, মহামহীয়স্তরমায়ুধং দধণ ॥ ৬॥ 

মথেন্দ্নীলাচলচগুবিগ্রহং বিষাণবিধ্বস্তমহাপয়োধরম্। 

অধিষ্ঠিত; ক[সরমুদ্ধরং মুদা, বৈবস্বতো দগ্ুধরস্তমন্গাৎ ॥ ৭ ॥ 
মদোদ্ধতং প্রেতমথাধিরূটবাংস্তমন্ধকদ্দেষিতনূজমন্থগাৎ। 

সার়াজাদিহার। াররপণ্চরায নৈঝতঃ ॥ ৮॥ 

শালা,  ছিবার( অপ্রতিহতগতি ) জী, ( (শত্রু কর্তৃক) সুদুঃসহ, বিজিত্বর 

মক মহারথে আরোহণ করিলেন ॥ ২॥ কোন একজন সেই সময়ে কার্তি- 
যনের মস্তকে আতপবারণ স্বর্চ্ছত্র ধারণ করিলেন। এ ছত্র স্বর্গলগ্মীর বিপদ্- 

শক, দেবশক্রব শ্রীহারক, শক্রবিনাশক ও অতীব মনোহর ॥ ৩ ॥ তখন কার্ডিকেয় 

পরকালীন চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুত্রবর্*মনোহর চামরশ্রেষ্ঠ দ্বার! বীজ্যমান হইতে 
াগিলেন এবং কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণগণ পুরোতাগে অবস্থান পৃর্বক উচ্চনাদে সেই 
রী কুমারের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪॥ 

অনন্তর ব্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র গমনকালোচিত মনোহর বেশ ও পর্বতপক্ষবিদারণক্ষম 
ভান ধারণ পূর্বক স্ষাটিকপর্বত প্রতিম এররাবতে আরোহণ করিয়া কুমারের অন্- 
[মী হইলেন ॥ ৫ ॥ অগ্নিদেব পর্বতশৃঙ্গতুল্য (উচ্চ) মদোদ্ধত মেষবাহনে 
মারোহণ পূর্বক অরিরুত. অত্যা্ঠার হেতু কোপবশে প্রজ্থলিত হইয়া মহত্তর 
গ্রেযান্্ ধারণ করিয়! কুমারের অন্থুগামী হইলেন ॥ ৬॥ তত্পরে যমরাজ নীল- 
'গরিবৎ তীষণমু্ি শৃঙ্গ দ্বার! মেঘসমৃহকে ধণ্তখগ্কারী, মদোতৎকট মহিষ- "বাহনে 
আাবোহণ পূর্বক দৃষ্তান্ত্রত্তে কান্তিকেয়ের অন্ুগমন কূঁরিলেন ॥ ৭॥ তদনন্তর 
খাসথর তারকেঠ প্রতি দেষবশে তীণমৃত্তি মহাক্রদ্ধ টনর্থত প্রেবাহনে না 
ইইয়া প্রচ সংগ্রামার্থ অন্ধকারি বরা অনুগমন করিলেন ॥ ৮॥ রণহুর্শদ 



১৫২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

নবো্ঠদস্তোধরঘোরদর্শনে, যুদ্ধায় রূঢ়ো! মকরে মহত্তরে । 

দুর্ববারপাঁশো বরূণো রণোম্ণস্তমন্ধিয়ায় তরিপুরান্তকাত্বজম্ ॥ ৯ ॥ 

দিগন্বরাধিক্রমণোন্বণং ক্ষণান্ম.গং মহীয়াংসমরুদ্ধবিক্রমমূ। 

অধিঠিতঃ সঙ্গরকেলিলালসো, মরুন্মহেশাতবজমন্থগাদ্ক্রতম্ ॥ ১০। 
বিরোধিনাং শোণিতপারণৈষিণীং, গদামনুনাং নরবাহানো বহন্। 
মহাহবান্তোধিবিগাহনোদ্ধতং, যিষাম্তমন্বাগমদীশনন্দনম্ || ১১॥ 

মহাহিনির্বদ্জজটাকলাপিনো, জ্লতত্রিশূলপ্রবলায়ুধা যুধে। 
রদ্রাস্ারাপ্রিসখং মহাবৃষং, ততোইধিরনটাস্তময়ুঃ পিনাকিনঃ ॥ ১: 
অন্যেইপি সন্নহ্য মহারণোতসবশ্রদ্ধালব স্বর্গিগণাস্তমন্বযুঃ | 

স্ববাহনানি প্রবলান্যধিষ্টিতাঃ, প্রমোদবিসম্মেরমুখান্তুজশ্রিয়ঃ ॥ ১৩। 

উদ্দগুহেমধ্বজদগুসষ্কুলাশ্চঞ্চদ্িচিত্রাতপবারণৌজ্জ্বলী2। 

টিনার করীন্তরঘণ্ট রবচ গ্রচীৎুরুতীঃ | ১৪ 
2০212224৮24 ৪ রত বি লি চুরি রি লি িবিসরে পাশ পাপা াশিিপীপশটীসিস িপিপিসপসপশপসপি পপ পপ ০০ শসা 

বরুণদেব নবোদ্িত মেঘের ন্যায় ভীমদর্ণন মহত্তর মকরবাঁহনে আপীন হটা 

ুর্বার পাশান্্হস্তে যু্ধার্ ব্রিপুরারিপু্রের অন্ুগমন করিলেন ॥ ৯॥ পরে বা 

দেব পূর্াদি দিক্সমূহস্থ আকাশ আক্রমণে সমর্থ, উৎকট, ছুমিবারপরাক্রমশার 

মহত্তর মৃগবাহনে আরোহণ পূর্বক রণক্রীড়ার্থ ব্যগ্র হইয়া আশু কারিকেে 

অনুগামী হইলেন ॥ ১০ ॥ কুবের শক্রশোগি দ্বারা পারণা করিতে অতিনা্ি 

মহতী গা ধারণ পূর্বক নরবাহনে অধিষ্ঠিত হইয়া মহারণসাগরে নিমগ্ন হই 

উদ্ভত জ্রিগীমু কাষ্ঠিকেয়ের অনুগামী হইলেন ॥ ৯১॥ তদনস্তর পিনাক-নামঃ 

ধনুধর্ণরী একাদশ রুদ্রগণ মহাসর্প দ্বারা'জটাজাল বন্ধন ও প্রজ্জলিত ভীষণ ব্রিশ্রা 

ধারণ পূর্বক হিমাচল সদৃশ শুন্ববর্ণ মহত্তর বৃষবাহনে আর হইয়া সংগ্রামোরঃ 

কাষ্িকেয়ের অনুগমন করিলেন ॥ ১২॥ মহাযুদ্ধোৎ্সবব্যাপাবে অন্থ্রাগব 

অন্তান্ত দেবগণও যুদ্ধোগ্ধত হইয়া স্থ স্ব বলিষ্ঠ বাহনে আরোহণ পূর্বক বুমারে 

অন্থগমন করিলেন | তৎকালে ভাবিসংশ্রামজনিত আনন্দে তীহাদিগের গা 

পরম শোতা ধারণ করিল | ১৩ 

অনন্তর পিনাকিনন্দর কার্ডিকেয় দেবগণের নেই মহাসেন: লইয়া যুদ্ধার্থ যাও 

করিলেন। &'দেববাহিনী উদ্ভত স্বর্ময় ধজদুণ্ড দ্বার! ব্যাপ্ত, প্রফুরিত বিবি 

তি ছত দবারা উদ্ভাসিত!গতিশীন মেবতুল্য রথসমূহের শব্দে ভীষণ এবং গ্পধ 



কুমারসম্ভবমূ। ১৫৩. 

ফুরদিচিত্রাযুধকাস্তিমগুলৈরুদ্দ্যো তিতাশাবলয়ান্রাস্তরাঃ | 
দবৌকসাং সোহনুরহন্ মহাচমুঃ,পিনাকপাণেস্তনয়স্ততো! যযৌ ॥১৫॥ 

কোলাহলেনোচ্চলতাং দিকৌকসাং, মহাচমূনাং গুরুভিধর্ব জত্রজৈঃ। 
[নৈনিরুচ্ছাসমতৃদনস্তরং, দিউঅগুলং ব্যোমতলং মহীতলম্ ॥ ১৬ ॥ 

ুরারিলক্ষীপরিকল্পরহেতবো, দিক্চক্রবালপ্রতিনাদমেছুরাঃ। 

নভোহত্তকুক্ষিস্তরয়ো! ঘনাঃ স্বনা, নিহন্যমীনৈঃ পটহৈবিতেনিরে ॥১৭। 
্রমথ্যমানাম্মুধিগর্জিতর্জনৈঃ, স্বরারিনারীগণগর্ভপাতনৈঃ। 
নতশ্চমুধূলিকুলৈরিবাকুলং, ররাস গাঢ়ং পটহপ্রতিম্বনৈঃ ॥*১৮ ॥ 
ুণ্ং রখৈর্বাজিভিরাহতং খুরৈঃ, করীন্দরকর্েঃ পরিতঃ প্রসারিতম্। 

[ত ধবজৈঃ কাঞ্চনশৈলজং রজো,বাতৈহতং ব্যোম সমারুহত ক্রমাৎ॥১৯ 
থাতং খুরৈ রথ্যতুরঙ্গপুঞ্জ বৈরুপত্যকাহাটকমেদিনীরজঃ । 
গতং দিগন্তান্ মুখরৈঃ সমীরণৈঃ, স্বিভ্রমং ভুরি বভার ভুয়সা ৬২০ ॥ 
|( গলদেশস্থ ) ঘণ্টাধবনি দ্বারা শ্রতিকঠোর কোলাহলপূর্ণ। এ সৈন্বাহিনীর 

থে সকল সমুজ্জল বিচিত্র অস্ত্রাশি বিদ্যমান আছে,তাহার প্রতা৷ দ্বারা দিলয় 
কাশমার্ণ উদ্ভাসিত হইয়। উঠিল ॥ ১৪-১৫॥ দেবসেনাগণ কোলাহলসহকারে 
করিতে আরন্ত করিলে তাহাদিগের ঘনসন্নিবিষ্ট*ধবজসমূহ দ্বার! দিজ্মগুল। 
গন ও তৃমগ্ডল নিরুচ্ছস হইয়া উঠিল ॥ ১৬॥ তৎকালে দেবগণের গভীর 
আন্ুরগণের এ্ব্যলক্ীর কম্পনের,কারণ হইয়া! উঠিল, ( সেই শব শ্রবণে 
কুগণের এশয্যলক্ী কম্পিত হইলেন); দিকৃচক্রবালে প্রতিনাদিত হওয়াতে 
ধ্বনি গম্ভীরতর হইয়া গগনোদর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিল এবং এ পরবনি বৈমা- 
| কর্তৃক বাগ্ঘমান পটহশব্দে আরও বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইল ॥১৭॥ তখন নভোমার্শ 

ণের ধূলিরাশিতে আকুল. ( সমাকীর্ণ) হইয়া উঠিল। বাগ্মান পটহশব 
[নিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, এ শব্দ মধ্যমান, সাগরের গর্জনকেও 
৮ করিতেছে এবং এ শব্ধক্নবণে অস্থুররমণীদিগের গর্ভপাত হইয়া. ষায় 
(বোধ হইফ/নভোমণুল যেন প্রতিৎবনিচ্ছলে মুহর্দৃঃ শব্দ করিতেছে ১৮), 
তরি মেক হইতে উৎপন্ন ধূলিপুঞ্জও রথসমূহ দ্বারা দুণাকত, অশ্বসমূহের খুর 
বঘটিত।গজপতিগণোর কর্ণসঞ্গালন ছারা চতুর্দিকে গ্রসাহ্কিত,পতাকাসমূহ দ্বারা 
এবং বায়ু স্কারাতাড়িত হয়া: ক্রমে গগনপ্রষ্ষেশে আরোহণ করিল |১৯।| 

উ্বত্যকান্থিত দি রখযোিত তপু খু লা] বিদলিত ও শবদায়- 



১৫৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অধস্তথোদ্ধ পুরতোহথ পৃষ্ঠতোহভিতোহপি চামীকররেণুরুচ্$কৈ! 
চমূষু সর্পন্ মরুদাহতোহহরন্, নবীনসূরধ্যস্ত চ কান্তিবৈভবম্॥ ২১। 
বলোদ্ধ[তং কাঞ্চনভূমিজং রজো, বতৌ৷ দিগান্তেযু নতস্থলে স্থিত 
অকালসন্ধ্যাঘনরাগপিঙ্গলং ঘনং ঘনানামিব বৃন্দমুগ্তম্ ॥ ২২॥ 

হেমাবনীষু প্রতিবিশ্বমা স্তানো, মুহ্ুবিলোক্যাভিমুখং মহাগজাঃ | 

রসাতলোতীর্ণগজভ্রমাৎ ক্রুধা, দন্তপ্রকাগুপ্রহতানি তেনিরে ॥ ২৩। 
স্বজাতসিন্দুরপরাগপিষ্ভরৈঃ, কলং চলন্তি স্থরসৈম্যসিন্ধুরৈ | 
শুদ্ধান্ত্ চামীকরশৈলভূমিযু, নাদৃশ্যত স্বং প্রতিবিম্বমগ্রতঃ ॥ ২৪। 
ইতি ক্রমেণামররাজবাহিনী, মহাহ্বাস্তোধিবিলাসলালসা | 
অবাতর€ কাঞ্চনশৈলতো৷ দ্রুতং, কোলা হলাক্রান্তবিধৃতকন্দরা ॥ | 
মহাচমুস্বন্দনচগ্ডটীৎকূতৈবিলোলঘপ্টেভপতেশ্চ বূংহিতৈঃ। 
স্বরেন্্রশৈলেন্দ্রমহাগুহাশয়াঃ সিংহা মহৎ স্বপ্রস্খং ন তত্যজুঃ॥ ২ 

মান বাযু দ্ধার। দিগন্তপ্রসারিত হইয়া বিশেষরূপে দিগৃভ্রম জন্মীইতে লাগিন | 

প্রচুরপরিমাণ স্বর্ণরেণু বায়ু কর্তৃক তাড়িত এবং সৈন্যবাহিনীর অধঃ) উদ্ধ? গুন 

ভাগ, পশ্ান্তাগ সমস্তাৎ প্রসারিত হইয়৷ নবোদিত সুর্যের ন্যায় শোভা ধা! 
করিল ॥ ২১॥ স্বর্ণভূমিজাত ধূলিপটল সৈন্যগণ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া গগনমঞন 

প্রান্ততাগে অবস্থিত হইলে বৌধ হইল /যেন, অকালমন্ধ্যায় উদিত রাগ 

গাঢ় মেঘবৃন্দ শোভা পাইতেছে ॥ ২২॥ কাঞ্চনভূমিতে আত্মপ্রতিবিষ্ব গু 

হওয়ায় তদদর্শনে মহাগজগণ রসাতলোথিত অন্য গজন্রমে ত্ুদ্ধ হইয়া! পুন 

তদুপরি ভীষণ দণ্তাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৩ ॥ মনোহর সিন্দুররাগর 

সেনাগজপকল মনোহর গতিতে গমন করিতে করিতে পুরোতাগে ্বর্ণময মু 
ভূমিতে প্রতিফলিত আত্মপ্রতিবিন্ব দর্শন করিতে লাগিল ॥ ২৪॥ সুরার 
_সৈন্ঘবাহিনী এইরূপে মহারণসাগরে বম্প প্রদান করিতে, (যুদ্ধ করিতে 
হইয়। কোলাঁহলে গুহা পরিপূর্ণ ও কম্পিত করিতে করিতে দ্রুতগতিতে সণ 

হইতে অবতীর্ণ হইল |২৫॥ মহাবল সেনাবন্দ ও রথসমূহের উৎকট চীংকার 

এবং এরাবতের গলঁদেশস্থ ঘণ্টারব ও বৃংহিত-ধ্বনি শ্তনিয়াও নুমেরগ্া 

প্নুপ্ত সিংহগ্গণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিল না! (তাহারা পত্তীরা্গ, সুতরাং না 

শয়ন করিয়৷ রহিল )১। ২৬॥ *মহারথচক্রের ঘর্ষর-ধ্বনি পর্বতকন্দরে রর 



কুমারসস্ভবমূ। ১৫৫. 

ন্তীরভেরীধ্বনি তৈরভঙ্করৈম হাগুহান্তপ্রতিনাদমেদুরৈঃ | 

: মহারখানাং গুরুনেমিনিঃস্বনৈরনাকুলৈম গরাজতাজনি ॥ ২৭ ॥ 

 সমুখিতেন ত্রিদিবৌকসাং মহাচমূরবেণাদ্রিতটান্তদারিণা। 

 প্রপেদিরে কেসরিণোহধিকং মদং, স্ববীর্্যলন্মমীমৃগরাজতাবশাৎ ॥২৮॥ 

ভিযা স্থুরানীকবিমর্দজন্মনা, বিছুক্রবুদূরতরং দ্রুতং মৃগাঃ। 

 ছহাগৃহাস্তাদহিরেব হেলয়া, তস্থ,বশঙ্কং নিতরাং মৃগাধিপাঃ ॥ ২৯ ॥ 

বিলোকিতাঃ কৌতুকিনামরাবতীজনেন জুফটপ্রমদেন দুরতঃ | 

্রাচলপ্রান্তভূবঃ প্রপেদিরে, স্থবিস্তৃতায়াঃ প্রসরং স্থসৈনিকাঃ ॥ ৩০ ॥ 

গীতাসিতারক্তসিতৈঃ স্থুরাচলপ্রান্তস্থিতৈর্ধাতুরজোভিরম্বরমূ। 

অযতুগন্ধবরবপুরোদয়ভ্রমং, বার ভূন্নোৎপতিতৈরিতত্ততঃ ॥ ৩১ । 

মহাম্বনঃ সৈ্যবিমর্দিসস্তবঃ, কর্ণান্তমূলস্কষতামুপেয়িবান্। 

পয়োনিধেঃ ক্ষুব্ধতরস্ত বর্ধনো, বব ভূন্না ভূবনোদরস্তরিঃ ॥ ৩২ ॥ 
পক্পাাশীী তি শািশিি __ ১ শশী পি শী শ্াপেপো্পিশিপিসসপীপস 

পপ 

পি শশী পপ শশী শীিিপপাপা পান শা 

ব্য অধিকতর পুষ্ট এবং গম্ভীর তেরীরবের সহিত মিশ্রিত হইয়! গম্ভীরতর 

ঈলেও এ পকল সিংহ অচঞ্চলতাবে অবস্থিতি পুর্ধক আপনাদিগের মৃগরাঁজ নাঃ 

র্থক করিল ॥ ২৭ ॥ [ও 

মহতী দেববাহিনীর (কলকল) রব উিত হইয়া পর্ধত-তটভাগ বিদীর্ণ করিতে 

খল। তচ্ছুবণে (গিরিবাসী) সিংহগণ নিজ পরাক্রমণ্রীসম্পন্ন মুগাধিপতিৎ 

হতু অধিকতর গর্বিত হইয়া উঠিল ॥ ২৮॥ হরিণগণ দেবসৈন্যগণের বিমর্দনজনিং 

রে ভীত হইয়া! আশু দূরতর প্রদেশে পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু সিংহ সক, 

ঃহাগৃহ হইতে অবলীলাক্রমে বাহিরে আসিয়া নিয়ে দীড়াইয়া রহিল ॥ ২৯ 

শোভন দেবসেনাগণ দর্শনোৎস্ুক হ্্ষপূর্ণ অমরাবতীবাসিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয় 

মেরু পর্বতের স্ুবিস্ৃত প্রান্তভূমিতে উপস্থিত হইল ॥ ৩০ ॥ তখন পীত; কৃ 

মাবক্ত ও শ্বেতবর্ণ, সমন্তাৎ, প্রচুরপরিমীণে উজ্জীন, স্মেরুর প্রান্তস্থিত গৈরিকা 

তুরেণুদ্বারী গগনমগুল অত্স্তধ্ত গন্ধর্বনগরের শ্রান্তি ধারণ.করিল অর্থা 

বোধ হইল, গগনতলে নানাবর্ণে র্জিত গন্ধবরবনগরের আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ৩১ 

সৈন্তগণের সংঘর্ষজনিত মহাশব্দ উতিত হইয়া কর্ণবিবর বিদীর্ণ করিতে লাগিল' 

থ্যমান সাগরগর্জন অপেক্ষাও উহা! বর্ধনশীল (গম্ভীর ) এবং এ মহাধ্বনি তৃগ 

ূর্ণ করিয়া ভূরিমাণে, রত হইতে লাগিল |৩২॥ এরাবতাদি মহাগজগণে 



১৫৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

মহাগজানাং গুরুবংহিতৈস্ততৈঃ স্হেষিতৈর্ধোরতরৈশ্চ বাজিনামূ। 
ঘনৈ রথানাং গুরুচণডচীৎকতৈত্তিরো হিতোইভূৎ পটহ্ত নিঃসবনঃ1॥ 
মহাস্থরাণামবরোধযোধিতাং, কচাক্ষিপন্মস্তনমণ্ডলেষু চ। 

ধবজেযু নাগেযু রখেষু বাজিধু ক্ষণেন তস্থৌ সরসৈম্যজং রজঃ॥ ৩। 
ঘনৈধিলোক্য স্থগিতার্কমগুলৈশ্চমূরজোভিনিচিতং নভঃস্থলম্। 
অযায়ি হংসৈরভি মানসং ঘনভ্রমেণ সানন্দমনত্তি কেকিতিঃ ॥ ৩৫। 
সান্দৈঃ স্থরানীকরজোভিরম্বরে, নবামুদানীকনিতৈরভিশ্রিতে। 
চকাসিরে স্বর্ণময়া মহাধ্বজাঃ, পরিস্ফুরস্তস্তড়িতাং গণা ইৰ ॥ ৩১। 

বিলোক্য ধূলিপটলৈভূশং ভূতং, গ্ঘাবাপৃথিব্যোরলমন্তরং মহত। 

.কিমুদ্ধীতোহধঃ কিমধস্ত উদ্ধ'তো, রজোহভ্যুপৈতীতি জনৈরতব্যত।6। 
নোদ্ধং নচাধো ন পুরো ন পৃষ্ঠতো,ন পার্্বতোইভূৎ খলু চক্ষুযোর্গজি। 
সুচযগ্রভে্ঘৈঃ পৃতনারজম্চয়ৈঃ, আচ্ছাদিতা৷ প্রাণিগণস্থা সর্ববত;॥ ৬। 

দিগন্তবিস্তৃত গুরুতর বৃংহিতশব্দ, ঘোটকগণের ঘোরতর হ্রেষারব এবং রখসমূে 
গম্ভীর, ভীষণ, উচ্চনাদে পটহশবদ বিলুপ্ত হইল। ৩৩॥ সুরসৈন্য হইতে ধূলি উদ 

. হইয়া ক্ষণকালমধ্যে অসুরান্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগের কেশ, অক্ষিপক্ষ, স্তন 

এবং ধবজ, হ্তী, রথ, অশ্ব সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ॥ ৩৪॥ সৈন্যমগ্ুলী হই 
নিবিড় ধুলিরাশি সমুখিত হইয়। ক্য্যমণ্ডনু ও নতস্থল আবৃত করিলে, হা 

তদর্শনে মেঘত্রমে মানসসরোবরের অভিমুখে প্রস্থান করিল এবং যয়ুরগণ হা 

মৃত্য করিতে প্রন্বতত হইল ॥ ৩৫॥ সুরসৈন্যগণ হইতে সমুখিত নিবিড় রজোরাণ 
নবজলদপংক্তির ন্যায় অন্বরতলে আশ্রয় করিলে স্বর্ণময়ী পতাকা সকল দীগামাণ 

হইয়া বিছ্যন্নতার ন্যায় শোত! পাইতে লাগিল। ৩৬॥ ধুলিপটল দ্বারা অন্ত 
ও পৃথিবী এই উভয়ের মধ্যস্থল গাঢ় সমাচ্ছন্ন হইলে; তদদর্শনে সকলে তর্ক করি 

লাগিল, এই ধূলি কি উদ্ধ' হইতে অধোভাগে আসিতেছে অথবা অধোদেশ হই 

উদ্বতাগে উখিত হইতেছে? (ফল কথা, কেহই কিছু স্থির করিত 
পারিল না) ॥ ৩৭॥ স্চীর অগ্রভাগ দ্বারা ভেদযোগ্য ( অতিনিবিড় ) সেনারেঃ 
পুঞজ বারা আচ্ছাদিত হতয়ায় কি উদ্ধ; কি অধ, কি সম্মুখ, 'কি গশ্চাৎ। কি গার 
(দেশ কোন দিকেই জীবকুলের নেবের গতি ৃষ প্রসারিত'হইল না। (সবে 
:রুদ্ধদুষ্ঠি হইয়। পড়িল )॥ ৩৮॥ নিরম্তর নানাবিধ বাস্ বাদিত হওয়াতে সেই পর 



কুর্মারসস্ভবমূ | ১৫৭ 

দিগন্তদন্তযাবলিদানহারি ভিবিমানরন্ধ, প্রতিনাদমেছুরৈঃ | 
অনেকবাগ্ধবনিতৈরনারতৈরতগর্জ গাঢ়ং গুরুভির্নভস্তলম্ ॥ ৩৯ ॥ 
' ভূবং বিগান্থ প্রযযৌ মহাচমুঃ, কচিন্ন মান্তী মহতীং দিবং খলু। 
বসঙ্কুলায়ামণি তত্র নির্ভরাত, কিং কান্দিশীকত্বমবাপ নাকুলা ॥ )% 

উদ্দামদানদ্বিপবৃন্দবৃংহিতৈনিতান্তমু্ত,জতুরঙ্গহরেষিতৈঃ। 
চলদ্ধনস্তন্দননেমিনিস্বনৈরভূম্সিরুচ্ছীসমিবাকুলং জগ্রৎ ॥ ৪০ ॥ 
মহাগজানাং গুরুভিস্তর গর্ভিতৈবিলোলঘণ্টারণিতৈ রণোল্বণৈঃ। 
বীরপ্রণাদৈঃ প্রমদপ্রভেছ্ুরৈর্বাচালতামাদধিরেতরাং দিশঃ ॥ ৪১। 

ন্তীক্্রদীনদ্রববারিবীচিভিঃ, সম্ভোহপি নষ্চো। বুধ প্রপুরিরে | 

ধারারজোভিস্তরগৈঃ ক্ষতৈভূ তা, যাঃ পঙ্কতামেত্য রথৈঃ স্থলীকৃতাঃ ॥৪২॥ 

সপ রাপ্পাীশীশিশীশি পশলা 

| দিগ্গজগণের মদবারি বিশুদ্ধ হইল, দেববিমানের রন্ধে, প্রতিনাদিত হও-. 

এ বাস্শব্দ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল এবং বোধ হইল যেন, আকাশই পুনঃ পুনঃ 
| করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ ( মহাঁসেন৷ ভূতল সমাকীর্ণ করিল, কত 
, তাহার পরিমাণ করা যায় না; পরে তাহারা স্বর্শধামে গমন করিল, কিন্তু 

| স্থানের অভাব হওয়াতে যেন ভতিচকিত তাব প্রাপ্ত হইল )॥ * উন্মত্ত 
[ণ্রের বংহিতধবনি, অতুযুচ্চ অশ্বগণের ্লেযারব এবং গম্যমান মেঘপংক্তির ন্যায় 

[হের চক্রশব্দে সমস্ত ভূতল যেন নিতান্ত নিরুদ্দ্বাস-( নিরুদ্ধপ্রাণ ) বৎ আকুল 

উঠিল ॥৪০॥ মহাগভবৃন্দের অত্যন্চ গর্জন, চঞ্চল (দোছুল্যমান) ঘণ্টাসমূহের 
গবং বীরগণের রণোৎকট ও শক্রগণের হর্ষনাশক ধ্বনি দ্বারা পূর্ববাদি দিক্সকল 

বাচালতা ধারণ করিল (মুখরিত হইয়া উঠিল )॥৪১॥ গজেন্দ্রগণের মদক্ষরণ- 
লগ্রবাহ দ্বারা যে সকল নদী সগ্ বন্ুধা প্রপৃরিত হইল, অশ্বগ্রণ কর্তৃক উৎ- 
ধূলিপটল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া সেই সকল নদী পক্কিল হইয়! উঠিল; তৎ্পরে 
ণী দ্বারা ( মদ্দিত হইয়া) স্থলত্ব প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ অসংখ্য হস্তী' নদীগর্ভে 
ঠ হওয়ায় তাহাদের মদবারিতে পরিপূর্ণ হইল, তৎ্পরে অগণিত অশ্বের 
খিত ধূলি পতিত হওয়াতে সেই জল কর্দমপিওবৎ হইয়া ঈড়াইল; অবশেষে 
িতাগ দিয়া অসুখ রথ চলিয়া যাওয়া কদম রত হইয়া উঠিল ॥ ৪২ | 

এ ক্নৌকটি সকল গ্রন্থে নাই। 



১৫৮ কালিদাসের গ্রস্থাধলী। 

নি্নাঃ প্রদেশাঃ স্থনতামুপাগমন্, নিম্নত্মুচ্চৈরপি সর্ববতশ্চ তে। 

তুরঙ্গমাণাং ব্রজতাং খুরৈঃ ক্ষতা, রখৈর্গজেন্দৈঃ পরিতঃ সমীকৃী। 

নভোদিগন্তপ্রতিঘোষভীষণৈম হামহীতভ্তত্তটদারণোল্বণৈঃ। 

পয়োধিনিধ ননকেলিভির্গদ্বভূব ভেরীধ্বনিতৈঃ সমাকুলম্। ৪ 

ইতস্ততো বাতবিধৃত্চঞ্চলৈরনীরদ্থি,তাশাগমনৈধ্বজাংশুকৈঃ। 

লক্ষে; কণৎকাঞ্চনকিস্কিণীকুলৈরমজ্জি ধুলিজলধো নভোগতে। ॥ 

ঘণ্টারবৈ রৌদ্রতরৈনিরন্তরং বিস্ত্বরৈজরবৈঃ স্বভৈরবৈঃ | 

মন্ত্িপানাং প্রথয়াম্ভৃবিরে, ন বাহিনীনাং পটহস্য নিঃস্বনাঃ। & 

করালবাচালমুখাশ্চমুস্বনৈ$ ধবস্তান্বরা বীক্ষ্য দিশো রজস্বলাঃ। 

তিরোবভূবে গহনৈদিনেশরো,রজোইন্ধকারৈঃ পরিতঃ কুতোংপান 

আক্রান্তপূ্রবা রভসেন সৈনিকৈিগঙ্গনা ব্যোমরজোইভিদুষিতা। 

' তভরীরবাণাং প্রতিশবিতৈর্ঘনৈ্গর্জ গাঢ়ং ঘনমণ্সরাদিব॥ 8%| 

ধাবমান অশ্বগণের খুর দ্বারা চু্ণাকৃত এবং রথ ও গজেন্দ্রসমূহ দ্বারা সমীর 

নিয়প্রদেশ সমতৃমি ও উন্নতগ্রদেশ নিয় হইয়া উঠিল | ৪৩॥ গগনতল ও 

দিক্সমূহের মধ্যস্থলে প্রতিনাদিত হওয়ায় যাহা ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। যাহা 

পর্বততটতূমি বিদারণে সমর্থ, (যে শব দ্বারা পর্কতিতাটন্থ তুমিও বিদীর্ণ হই 

এবং সাগরকম্পনই যাহার ক্রীড়াস্বরগ£( যে শব্দে সাগরের জলও কীগিয়্া 

তাদৃশ তেরীরব দ্বারা সমগ্র ভৃতল পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪৪॥ ইতস্তত? পবনৃহা 

কম্পিত, চঞ্চল, ঘনসন্নিবিষ্টভাঁবে সর্বদিকে সঞ্চারিত, শব্দায়মান-বরণঘটিকা 

লক্ষ ধ্বজবন্ত্র আকাশস্থিত ধূলিসাগরে নিমগ্র হইয়া পড়িল ॥ ৪৫। মদমত্ হি! 

অতিভীষণ ( গলদেশস্থ লন্বমান ) ঘণ্টাধ্বনি এবং অবিচ্ছেদে প্রসারিত অঃ 

রৃংহিত শব্দ হেতু সৈন্যমগ্ুলীর পটহধ্বনি প্রকটরূপে তিগোচর হইল না।॥ 

সৈল্তগণের কলকল শব্দ দ্বারা দিখুখ তযুস্কর ও মুখরিত হইয়া উঠিল) দর্ঘ 

রজঃপুরিত হইল) চতুদ্দিকে বিকৃত গাঢ় ধূলযন্ধকার দিক্সকলকে এরগর্দ 

দিনমণিকে অন্তহিত করিয়া! ফেলিল। .(খতুমতী নারীর বসন রঞ্পূরিত 

তাহাকে দর্শন কর শান্নিষিদ্ধ, তাহাকে দর্শনমাতর প্রস্থান করিতে হয 

দেব দিগ্ননাদিগকে রজ:পূরিভ় অর্থাৎ ুবযবধুিত দেখিয়া ঝি 
প্টারোন )। ৪৭) সৈনিকগণ্ কর্তৃক সবলে প্রথমে আক্রান্ত ও গগনগত 



_ কুমারসম্ভবম,। ১৫৯ 

।রুসমীরসমীরিতভূধরা, ইব গজা৷ গগনং বিজগাহিরে । 

 গুরুতরা ইব বারিধর1 রথা, ভূবমিতীহ বিবর্ত ইবাতবৎ ॥ ৪৯। 

দন্বরলোকা নল্লকল্লান্তকালে, নিরবধয় ইবাস্তোরাশয়ো৷ ঘোরঘোষাঃ। 
তরপরিমজ্জন্ভূভূতো৷ দেবসেনা, ববৃধুরপি স্থৃপুর্ণা ব্যোমতৃম্যন্তরালে ॥৫০॥ 

ইতি শ্রীকুমারসম্তবে মহাকাব্য কালিদাসকৃতৌ সেনাপ্রয়াণং নাম 
চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪॥ 

পঞ্চদশঃ সর্গঃ | 
7০2২9 ০ 

সেনাপতিং নন্দনমন্ধকদ্িষো, যুধে পুরস্কৃত্য বলম্ত শত্রব। 
সৈন্মৈরূপৈতীতি স্থুরদ্বিষাং পুরোহভূৎ কিংবদন্তী হৃদয়প্রকম্পিনী ॥ ১॥ 

চমুগ্রভূং মন্মণমর্দিনাত্রজং, বিজিত্বরীভিবিজয়স্রিয়া শ্রিতম্। 
শহ্া স্থরাণাং পৃতনাভিরাগতং, চিন্তে চিরং চুক্ষৃভিরে মহান্রাঃ ॥ ২ ॥ 
-শাটাাটািশিিশীপিসপিশাশিশীশ শি াঁাশীিশি পিশীশিশী। শাশীাশিশীশিশীসপাশি টি শিটী পিপি 

হইথা দ্রিগঙ্ন| গতীর ভেবীরবের প্রতিধ্বনি দ্বার! যেন গর্জন করিয়! নিরতি- 
হান ম্পরভাব প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ হস্তিগণ মহাবায়ুবেগে পরি- 
€ পর্বতের ম্যা গগনতলে এবং বুখনকল মহামেঘের গ্ভায় ভূতলে অবতরণ 

৷ যুদ্ধযাত্রাকালে এইরূপ বিবর্ত (বিপর্যযাস ) দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥৪৯॥ প্রবল 
লোকমন্ন্ধী মহাপ্রলয়কালে সমুদ্র যেমন অসীম ও ঘোর শব্দায়মান হয় এবং 
7 যেমন বিশাল পর্বতসকল নিমগ্ন থাকে, সেইরূপ দেবসৈন্যগণ পরিপূর্ণ 
[প্ত) হইয়াও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল (বিস্তীর্ণ হইয়া 
তি করিল )॥ ৫০ ॥ 

ইূপে অন্ধকারিনন্দন কার্ডিকেয়কে সেনাপতি ও পুরোগামী করিয়া বলারি 
1 সেন্যগণের সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইলে স্মুররিপু অন্থুরদিগের সম্মুখে এই 
|কম্পা জনরব প্রচারিত হইল ॥| ১॥ অয্ীসম্পন্ন মন্মধমর্দননন্দন কার্তিকের 
[তি হইয়া জয়ণীল দেবসেনাগণ সহ উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ পূর্বক অন্ধুর- 
্তঃকরণে ক্ষুব্ধ হইয়া বহুক্ষণ মবস্থিতি করিল | (তাহাদের হৃদয়ে ভীতি- 



১৬৩ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

সমেত্য দৈত্যাধিপতেঃ পুরে স্থিতাঃ, কিরাটবন্ধাঞ্জলয়ঃ প্রণম্য ₹ে। 
্যবেদয়ন্ মন্মথশক্রসূনুনা, যুযুৎসথনা জন্তজিতং সহীগতম্ ॥ ৩। 

দাসীকৃতাশেষক্তগন্রয়ং ন মাং, জিগায় যুদ্ধে কতিশঃ শচীপতিঃ। 
গিরীশপুক্রস্ত বলেন সাম্প্রতং,্রুবং বিজেতেতি স কাকুতোইহসং ॥ 
ততঃ ক্রুধা স্ফুরিতাধরাধরঃ, স তারকো দপিতদোর্বলোদ্বতান্। 
যুধে ব্রিলোকীজয়কেলিলালসঃ, সেনাপতীন্ সন্নহনার্থমাদিশং। (| 
মহাচমুনামধিপাঃ সমস্ততঃ, সন্নহা স্ভঃ স্থৃতরামুদীয়ুধাঃ। 

তন্থবিনআঅক্ষিতিপালসম্ধুলে, তদ্গনদবারবরপ্রকোষ্ঠকে ॥ ৬॥ 
স দ্বারপালেন পুরঃ প্রদর্শিতান্, কৃতানতীন্ বাহুবরানধিষ্ঠিতান্। 
মহাহবাস্তোধিবিধননোদ্ধতান্, দদর্শ রাজ! পৃতনাধিপান্ বহুন্॥৭। 

বলী বলারাতিবলাতিশাতনং, দিগ্দস্তিনাদদ্রবসনাশনস্বনমূ। 

মহীধরান্তোধিনবারিতক্রমং, যযৌ রথং ঘোরমথাধিরুহা সঃ ॥৮। 
াপিশীপ শািটাািশীশাশীীীশাশীশি ািপীপস্প্শ তোপ” 7 পশীপাশীীীশীশীি 

শশী 

সঞ্চার হইল) | ২ ॥ অস্ুরগণ সমবেত হইয়া দৈত্যপতি তারকের ল্মা 
আগমন পূর্বক মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন ও প্রণাম পুরঃসর নিবেদন করিল, ঘন 
শিবের পুত্র যুযুত্সু কান্তিকেয়ের সহিত জন্তজয়ী ইন্দ্র উপস্থিত হইয়াছেন ।৫। 
( এই কথা শুনিয়।) “আমি ত্রিভূবনকে দাসন্বরূপ করিয়া রাখিয়াছি; শীর্গা 

বহুবার যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করিতে পারে নাই; এখন শক্ষরনন্দনের,না 
দেখিতেছি আমাকে নিঃসনদেহ জয় করিবে!” তারকাস্থুর এই বলিয়া নবী 
কে হান্য করিয়া উঠিল ॥ ৪ || ূ 

অনন্তর ত্রিলোকজয়রপ ক্রীড়ায় ব্যগ্র (জিতজগন্দরয়) তারকান্ুর রোযা 

অধরোষ্ঠ কম্পিত করিতে করিতে দর্পিতবাহুবলোদ্ধত সেনাপতি দিগকে যুদ্ধোদা! 

করিতে আদেশ প্রদান করিল ॥ ৫ ॥ আজ্ঞামাত্র সেই মুহূর্তেই প্রধান গর 
সেনাপতিরা চতুর্দিকে সমবেত হইয়া অস্ত্রধারণ পূর্বক নৃপতিসন্কুল চত্বরদ্ারে গা 

প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান হইল | ৬॥ দ্বারপাল পুরোভাগে পরিষ় দ্বারা নি্ঘ 
করিয়া দিলে তাঁরকাস্মুর দেখিল' মহাবাহ সংখ্য সেনাপতি প্রণতভাবে মু 
অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ।* তাহারা সকলেই মহাযুদ্ধপাগর রিলোড়ন করিয়া গর্ব 
হইয়াছে । ৭4 

অনন্তর মহাবল তারকাসুর তান্বর রথে আরোহণ পূর্বক সংগা 



কুমারসম্তবম। ১৬১ 

গক্ষয়্ষুবূপয়োধিনিঃস্বনাশ্চলৎপতাকাকুলবারিতাতপাঃ। 

ধরারজোগ্রস্তদিগন্ততাম্করাঃ, পতিং প্রয়াস্তং পৃতনাস্তমন্থযুঃ ॥ ৯॥ 
চমুরজঃ প্রাপ দিগন্তদন্তিনাং, মহাস্থরস্তাভিন্থরং প্রসর্পিণঃ। 

দন্তপ্রকাণ্ডেষু সিতেযু শুভ্রতাং, কুস্তেষু দানান্ুঘনেষু পঙ্কতাম্ ॥ ১০ ॥ 

মৃহীভূতাং কন্দরদারণোল্ব গৈস্তদ্বাহিনীনাং পটহস্বনৈর্ঘনৈঃ | 
উদ্বেলিতাশ্চক্ষুভিরে মহার্ণবা, নতঃ অবস্তী সহসাভ্যবর্ধাত | ১১। 
ন্বরারিনাথস্য মহাচমৃস্বনৈবিগাহামানা তুমুলৈঃ স্থরাপগা। 
অত্যুচ্ছিতৈরর্টিশতৈশ্চ বারিজৈরক্ষালয়ন্নাকনিকেতনাৰলীম্ ॥ ১২ ॥ 
অথ প্রয়াণাভিমুখস্ত নাকিনাং, দ্বিষঃ পুরস্তাদশুভোপদেশিনী । 
অগ্াধছঃখান্ুধিমধ্যমজ্জনং, বড চোৎপাতপরম্পরা বত ॥ ১৩।॥ 

ন। এই বথ বলনিস্থদন ইন্দ্রের বীর্য্যকেও বিধ্বস্ত করে, (ইহার ভীষণ শব্দ 
| ইন্র্েরও বী্ধ্যহাস হয়, ) ইহার শব্দ দিগ্গজগণের বৃংহিতধ্বনি ও মদআাবের 
ণক, (এই বথের ভীষণ ঘর্ঘর-রব কর্ণপুটে প্রবেশমাত্র তয়ে দিগ্গজগণের 
বণ বিলুপ্ত হয় ও তাহারা নীরব হইয়া থাকে) এবং পর্ধত বা সাগর কেহই 
গতিনিরোধ করিতে সমর্থ নহে ॥৮ ॥ তখন প্রভুকে রণযাত্র। করিতে দেখিয়া 
কালীন ক্ষু্ধ সাগরের ন্যায় শব্দায়মান অস্ুরসেনা তাহার অনুগমন করিল। 

দগের সমুদ্তাসিত পতাকা-সমূহ ছারা হ্্যকিরণ আচ্ছাদিত হইল এবং তৃত- 
লিরাশি দ্বারা দিগস্তভাগ ও ক্্য আবৃত হইয়া পড়িল।৯॥ দ্বেবগণের অভিমুখ- 
তারকান্তুরের সৈন্তমগ্ুলী হইতে যে ধুলিপটল উত্থিত হইল, উহা দিগৃগজ- 
শ্বেতবর্ণ দত্তশাখায় সংলগ্ন হইয়া শুভ্রত্ব এবং মদজলপূরিত কুস্তস্থলে পতিত 
ক্ত্ব প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ গজদস্ত সকল এরূপ অমলধবল যে, ধূলি পতিত 
ও তাহা তত্সহ মিশ্রিত হইয়া গেল এবং মদক্ষরণে কুস্তস্থল আর থাকাতে 
থার পতিত হইয়া কর্দমে পরিণত হইল ॥ ১০ ॥ অসুরসেনার পর্বতকন্দর 
ণে সমর্থ, উৎকট, গম্ভীর পটহঠ্বনি দ্বারা মহাঁসাগর উদ্বেলিত ও চঞ্চল হইয়া 
এবং আকাশবাহিনী গঙ্গা সহসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত (স্ফীত) হইয়! উঠিলেন ॥১১ 
নদী দৈত্যপতির,মহাসেনার তুমুল কোলাহলশব্দে বিচনিত হইয়া পদ্মসমদ্িত ' 
৩ শত শত তরঙ্গ দারা স্বর্নস্থ গৃহপংক্তি অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১২॥ 
বণগমনোদ্যত সুরশক্র তারকের সমু জামস্াল উত পাঅপনাা 

২৯ 



১৬২ কালির্দাসের গ্রস্থাবলী | 

আগামিদৈত্যাশনকেলিকঙিঞ্ণী, কুপক্ষিণাং ঘোরতরা পরম্পরা । 

দধৌ পদং ব্যোনসি স্থুরারিবাহিনীরুপরযীপর্ধেতানিবারিতাতগা ॥ ১। 
মুহুধিতগ্রাতপবারণধবজশ্চলদ্ধরাধূলিকুলাকুলেক্ষণঃ। 
ধুতাশবমীতঙ্গমহারথাকরানবেক্ষণোহভূৎ প্রসভং প্রভপ্ভীনঃ ॥ ১৫। 

সম্ভোবিভিন্নাগ্ঘনপুঞ্জতেজসঃ, মুখৈবিষাগ্নিং বিকিরন্ত উচ্চকৈঃ। 
পুরঃ পথোহতীত্য মহাভূজন্গমা, ভয়ঙ্করাকারভৃতো ভূশং বু ॥ ১৬। 
মিলন্মহাতীমভূজঙ্গভীষণং, প্রভূদিনানাং পরিবেষমাদধো | 

মহাস্থরস্ত দ্বিষতোহতিমণ্সরাৎ, দিবান্তমাসূচয়িতুং ভয়ঙ্কর; ॥১৭। 

ত্বিষামধীশস্য পুরোহধিমগুলং, শিবাঃ সমেতাঃ পরুষং ববাসিরে। 

স্ুরারিরাজন্ত রণান্তশোণিতৎ, প্রসহ্থ পাতুং দ্রুতমুৎ্স্ৃকা ইব ॥ ১৮। 

দিবাপি তারাস্তরলান্তরস্থিনীঃ, পরাপতন্তীঃ পরিতোহথ বাহিনীঃ। 

বিলোক্য লোৌকো মনসা ব্যচিন্তয়ৎ, প্রাণবায়ান্তং ব্যসনং স্ুরদিষঃ ১ 
পসরা শীট 

আবিভূতি হইল ; এ সকল চিহ্ন অতল্পর্ণ ছুঃখসাগরে মগ্ন হইবার একা! 

কারণ ॥ ১৩॥ তখন অমঙ্গলঙ্ছচক ঘোরতর শকুত্তমীলা দৈত্যসেনার উপরিতা 

. আগমন পূর্বক হূরয্যকিরণ আচ্ছাদন করিয়া গগনমার্গে বিচরণ করিতে লারিন। 

উহারা ভবিষ্যতে অস্থুরগণের মাংসতোজনরূপ ক্রীড়া করিতে অভিলাষী। ৷ 

তখন পবনদেব পুনঃ পুনঃ দবলে (প্রবাহিত হইয়া) ( অন্ুরগণের ) ছত্র মৃ 

ভগ্ন ও ধ্বজপতাকা ছিন্ন করিয়া ফেল্রিলেন; তৃতল হইতে ধুলিসকল উখিত হট 

_ লোকের নয়ন আকুলিত করিয়া তুলিল এবং কম্পিত অশ্ব, গজ ও মহারথ দা 

অর্ৃশ্ত হইয়া পড়িল ॥১৫॥ সম্োমদ্দিত অঞ্জনপুঞ্ধবৎ কান্তিসম্পন্ন ভীমকায় মহা 

ঙ্লমগণ মুখ হইতে মহা বিষাগ্নি উদগীরণ পূর্বক অগ্রতাগে পথ অতিক্রম করা 

দ্রুতগতি প্রস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন দিবাপতি হ্র্ধ্যদেব শক্রতৃত মহা 

তারাকের প্রতি রোষবশেই থেন তাহার বিনাশস্থচন! করিয়া কুগুলীতৃত মহা 
তুজপ্নের ন্যায় পরিবেষ ধারণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ শৃগালেরা তেজোনিধি মার্চ 

অভিমুখে মগলাকারে মিলিত হইয়া কর্শ্বরে শব্দ করিতে প্রবৃত হইল । দে 

“হইল যেন, সংগ্রামাবঙ্গানে দৈত্যপতি তারকের শোণিত, পান করিবার রা 

তাহারা উৎকঠিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৮ ॥ তখন দিবাতাগেও'তারা৷ সকর্ণ চঞ্ 

বেগণীল হইয়া অন্ুরসেনার সমৃস্তাৎ, পতিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া বনী 



কুমারসম্ভবম,। ১৬৩ 

্রস্তিরুচ্চৈরভিতঃ প্রভাভরৈরুদ্ভাসিতাশেষদিগন্তরাম্বরম্। 

রবেণ রৌদ্রেণ হৃদন্তদারণং, পপাত বজ্ং নতসো! নিরম্্দাৎ ॥ ২০। 

বলস্টিরঙ্গারয়ৈনভস্তলং, ববর্ষ গাঢ়ং সহ শোণিতাস্থিভিঃ। 

ধমং হ্লান্ত্ো ব্যস্থজন্মুথে রজো, দধুদিশো রাসভক্ধৃসরম্। ২১ ॥ 

নির্ধাতঘোষো গিরিশৃ্গশাতনো, ঘনোহম্বরাশাকুহরোদরস্তরিঃ | 

বভুব তুম্না শ্রুতিভিত্তিভেদনঃ, প্রকোপিকালার্জিতগর্জিতর্জনঃ ॥ ২২। 

সুলন্মহেভং প্রপতভ্ুরঙ্গমং, পরস্পরাশ্লিষ্উজনং সমন্ততঃ | 

র্ষভ্যদস্তোধিবিভিন্নভূধরাৎ্, বলং দ্বিষোহভূদবনিপ্রুকম্পাৎ্ ॥ ২৩ ॥ 

উদ্ধীকৃতাস্তা রবিদত্তদৃষ্ীয়ঃ, সমেত্য সর্বেবহস্থুরবিদ্িষঃ পুরঃ। 

শান; স্বরেণ শ্রবণীন্তশাতিনা, মিথ রুদন্তঃ করুণেন নির্যযুঃ ॥ ২৪ ॥ 

অগীতি পশ্বন্ পরিণামদারুণাং, মহত্তমাং গা়মরিষটসম্ভতিম্। 

দুর্দৈবদক্টো ন খলু ন্যাবর্তত, করা প্রয়াণব্যবসায়তোইম্রঃ ॥ ২৫ । 

শতশত 

ন মনে চিন্তা করিল যে, এই যে উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, স্বুররিপু তারকা- 

রব প্রাণবিনাশই ইহার শেষফল ॥১৯॥ বিনা মেঘে ঘোররবে সমস্তাৎ প্রজ্মালিত 

জপুঞ্জ দ্বারা সমগ্র দ্রিক ও গগনমণ্ডল উত্ভাসিভ এবং সকলের হৃদয় বিদারণ 

রথ আকাশ হইতে বজ্তান্্ব নিপতিত হইল ॥ ২০ ॥ নভোমগুল হইতে শোণিত 

ঘি সহ প্রদীপ্ত অঙ্গাররাশি ঘন ঘন,বধিত হইতে লাগিল; দীগ্যমান পূর্বাদি 
মুখ হইতে ধৃম উদগীর্ঘ হইতে থাঁকিল এবং দশদিক্ গর্দতকণঠবৎ ধূসরব* 

ধারণ করিল ॥ ২১॥ মেঘ নির্ধাতশবের ন্যায় শব্দ সহকারে আবির্ভ,ত হইল 
হার শবে গিরিশূক্গ বিদীর্ণ হয়, আকাশ ও পূর্বাদি দিক্র্ সকল প্রপৃরিত 
যা উঠে এবং নিরতিশররূপে কর্ণ ভিত্তি বিদীরণ করিয়া দেয় । এ শব্ধ যমরাজের 

ভনকেও পরাভূত করিল ॥ ২২ ॥ তখন ভূমিকম্প হওয়াতে সাগর ক্ষু ও পর্ব 
দীর্ণ হইল, সুরারি তারকাস্ুরের সেনামগুলীস্থ মহাগজ সকল ও অশ্ববৃন্দ পতিৎ 

তে লাগিল এবং পদ্দাতিগণ চতুর্দিকে পরস্পর পরস্পরের উপরে পড়িতে 
গিল॥ ২৩॥ কুকুর সকল স্ুুররিপু তারকের সম্মুখে আগমন" পূর্বক উদ্ধ মুখে 

ধ্যর দিকে দৃষ্টিপাত সহকারে শ্রুতিকঠোর করণর্থরে পরস্পর রোদন করিতে 

চলিয়া €গেল ॥ ২৪ ॥ 

এইুরূপে পরিণামতয়ঙ্কর মহতী শনির ( টিসি, ) পুনঃ পুনঃ দেখিয়া 



১৬৪ _ কালিদাদের গ্রস্থাবলী। 

অরিহীমাশঙ্ক্য বিপাকদারুণং, নিবাধ্যমাণোহপি বুধৈরমহাত্থুরঃ। 
পুরঃ প্রতস্থে মহতাং বৃথা তবেদসদৃপ্রহান্ধস্ত হিতোপদেশনম্ ॥ ২৬। 

ক্ষিতে নিরস্তং প্রতিকূলবায়ুনা, তদীয়চামীকরঘর্ম্মবারণম্। 

ররাজ মৃত্যোরিব পারণাবিধো, প্রকল্লিতং হাটকভাজনং মহৎ ॥ ২ 
বিজানতা৷ তাবিশিরোনিকৃন্তনং, প্রজ্জেন শোকাদিব তস্য মৌলিন 

ুহু্গলস্িস্তরলৈরলন্তরামরোদি মুক্তাফলবাম্পবিন্দুভিঃ ॥ ২৮। 
নিবার্্মাণৈরভিতোহনুযায়িভিগ্রহীতুকামৈরিব তং মুনু্ুছঃ। 
অপাঁতি, গৃধ্রেরতিমৌলিমাকুলৈর্ভবিষ্যাদেতন্মরণোপদেশিভিঃ ॥ ২১। 

সন্ভোনিকৃত্বাঞ্জনসোদরছ্যুতিং, ফণামণিপ্রজ্বলদংশুমগ্ডুলম্। 
নির্ঘদৃবিযোক্ধানলগর্ভফুৎ্কৃতং ধবজে জনস্তব্য মহাহিমৈক্ষত ॥ ৩০। 

ুর্দৈবদ্ট তারকাস্ুর রোষবশে যুদ্ধযাত্রার্থ উদ্যোগ হইতে নিবৃত্ত হইল না। ২ 

এই প্রকার পরিণামদারুণ অনিষ্ট দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কা পূর্বক বিজ্ঞতম মা 

প্রভৃতি অনেকে (ুদধার্থ) নিষেধ করিলেও মহাবল তারকাস্ুর পুরোবর্তী হই 

প্রস্থান করিল। যে ব্যক্তি কুগ্রহবশে অন্ধ হয়, মহতের হিতোপদেশ তাহার নিন 

বিফল হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ (গমনকালে ) প্রতিকূল বায়ুপ্রভাবে তারকামুর 

মস্তকস্থ ্ব্চ্ছত্র ধরীতলে নিপতিত হইল,।তদর্শনে বোধ হইল যেন, যমরাষগ 

ভোজনক্রিয়া-সম্পাদনার্থ বিস্তৃত স্বর্ণপাত্র শোভা পাইতেছে ॥ ২৭ ॥ তারকার 
: মন্তক হইতে পুনঃ পুনঃ চঞ্চল যুক্তীফল সকল স্বলিত হইয়া পড়িতে লাগির 0 

হইল যেন, প্রভু তারকের মস্তক তবিষ্যতে অবপ্ত ছেদিত হইবে, ইহা! জানা 

সেই বিজ্ঞতম মন্তক শোক হেতু যুক্তীফলপতনচ্ছলে বাশ্পরাশি বিসর্জন ৬ 

 ক্লোদন করিতেছে ॥ ২৮॥ ভবিষ্যতে তারকান্ুরের মৃত্যু ঘটিবে, ইহা জানি? 

পারিয়াই গৃগণ ( তক্ষণার্থ ) ব্যাকুল হইয়া গ্রহণ করিবার জন্যই যেন পুনঃ 

 অস্থুরপতির মন্তকাতিমুখে পতিত হইতে 'লাগিল; তৃত্যগণ চতুর্দিক্ হাঃ 
নিবারণ করিলে তাহারা ক্ষান্ত হইল না ॥ ২৯॥ সকলেই দেখিল, তারকার 

' পতাকার উপর এক মহাসর্প অবস্থিতি করিতেছে। তাহার কান্তি সনদ 
, কজ্জলের ন্যায় তাহার ফণাস্থিত মণিপ্রতায় কিরণরাশি যেন প্রীজলিত হই 

: এবং সে কুকার করাতে তম্ধ্য হইতে বিরূপ উ্া্ বিনিঃ্যিত হইতেছে।« 



কুমারসন্ভবম,। ১৬৫ 

রথাশ্বকেশাবলিকর্ণচামরং, দদাহ বাণাসনবাণবাণধীন্। 

অকাণগ্তশ্চগ্ডতরো ভুতাশনস্তস্যাতনুস্যন্দনধূ্যগোচরঃ ॥ ৩১ ॥ 

ত্যাগ্ভরিষ্টৈরশুভোপদেশিভিবিহন্যমানোইপ্যস্থরঃ পুনঃ পুনঃ 

ঘ্দা মদান্ধো৷ ন গতান্যবর্ততান্বরা ত্তদাভূন্মরুতাং সরস্বতী ॥ ৩২ ॥ 

মদান্ধ ! মা গা ভূজদণ্ুচণ্ডিমাবলেপতো মন্মথশক্রসূনুনা । 

নুরৈঃ সনাথেন পুরন্দরাদিভিঃ, সমং সমন্তাৎ সমরে বিজিত্বরৈঃ ॥ ৩৩॥ 

গুহোহ্থীরৈঃ ষড়'দিনজাতমাত্রকো, নিদাঘধামেব নিশাতমোভরৈঃ। 

বিষহ্যতে নাভিমুখো হি সঙ্গরে, কুতন্য়া তম্ত সমং বিরোধধতা ॥ ৩৪। 

অন্রংলিহৈঃ শৃঙ্গশতৈঃ সমন্ততো, দিক্চক্রবা লৈঃ স্থগিতম্ত ভূৃতৃতঃ | 

ক্রৌঞ্চস্ত রন্ধং বিশিখেন নির্মম, যেনাহবস্তস্ত সহ ত্বয়া কুতঃ ॥৩৫ ॥ 

লব্ধ ধনুর্বেব্দমনঙ্গবিদ্বিষস্ত্িমসপ্তকৃত্ঃ সমরে মহীভূজাম্। 

কৃ্াভিষেকং রুধিরাম্তুভি্থনৈঃ, স্বক্রোধবহ্িং শময়ান্বভৃব যঃ ॥ ৩৬ ॥ 

না) তারকান্থুরের বৃহৎ রথের অগ্রভাগ হইতে প্রচণ্ডতর অগ্নি উথিত হইয়া 

যে রথস্থিত অশ্বের লোমাবলী, কর্ণচামর, শরাসন, শর, তুণীর সমস্তই তম্মীতৃত 
1 ফেলিল ॥ ৩১ ॥ 

ইরূপ অমঙ্গলগচক উতৎ্পাতপরম্পর। দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাড্যমান হইয়াও যখন 
ভারকান্থর যুদ্ধযাত্রা হইতে নি্বত্ত, হইল না॥ তখন আকাশ হইতে (এই 

াণ) দৈববাণী সমুচ্চারিত হইল'॥ ৩২॥ “রে মদান্ধ! তুমি বাহুদণ্ডের 
* বলগঝ্বহেতু বিজয়শীল ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ সমবেত মন্মথমদ্দননন্দন 

কেয়ের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিও না ॥৩৩॥ রাত্রিকালীন অন্ধকাররাশি 

সথ্যকে পরাভূত করিতে পারে না, সেইরূপ অন্ুরেরা বড়ঁদনমাত্র জাত, 

মাতিমুখগামী কান্তিকেরকে সহ করিতে (যুদ্ধে পরাজিত করিতে ) সমর্থ 
[না। তোমার ন্যায় ( সামান্য ) ব্যক্তির সহিত কুমারের বিরোধিতা ( কলহ) 

স্তব?৩৪॥ যিনি একটিমাত্র শত দ্বার] অত্রভেদী, শতশৃঙ্গ বিশিষ্ট ও দিক্চক্র- 

কন্তৃক সমস্তাৎ আচ্ছাদিত ক্রৌঞ্চনামক পর্বতের রন্ধ,উৎ্পাদন* করিয়াছিলেন, 
কাণ্তিকেয়ের সহিত কি তোমার যুদ্ধ করা সম্ভব ? ৩৫ ॥»অনঙ্গশক্র মহাদেবের 

| ধনু্কেদ প্রাপ্ত হইয়া (শিক্ষা করিয়া) ধিনি একবিংশতিবার সংগ্রামে 
গণের গাঢ়তর রুধিরোদক দ্বারা অভিষেক ( পিতৃতর্পণ ) পূর্বক নিজ- 



১৬৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

ন জামদগ্র্যঃ ক্ষয়কালরাত্রিকৎ, স ক্ষক্রিয়াণাং সমরায় বল্গতি। 

যেন ব্রিলোকীস্থতটেন তেন তে, কুতোইবকাশঃ সহ বিগ্রগ্রহে।॥ 

ত্যজাশু গর্ন্বং মদমূঢ ! মাম্ম গাঃ, স্মরা রিসূনোর্বরশক্তিগোচরম্। 
তমেব নূনং শরণং ব্রজাধুনা, জগৎ স্থবীরং স চিরায় জীব তৎ।৬। 
শ্রুত্বেতি বাচং বিয়তো গরীয়সীং, ক্রোধাদহস্কারপরো মহান্থরঃ। 

প্রকম্পিতাশেষজগন্রয়োহপি, সন্নকম্পতোচ্চৈদিবমভ্যধাচ্চ সঃ॥ ঙ) 

কিং ব্রথ রে ব্যোমচরা মহান্তরাঃ, স্মরারিসূনু-প্রতিপক্ষবর্তিনঃ। 

মদীয়বাণত্রণবেদন! হি সাধুনা কথং বিস্মৃতিগোচরীকৃতা! ॥ ৪০। 

কটুম্বরৈঃ প্রালপথান্বরস্থিতাঃ, শিশোর্বলাৎ ষড়দিনজাতকম্য কিম। 
শ্বানঃ প্রমত্তা ইব কার্তিকে নিশি, স্বৈরং বনান্তে মৃগধূর্তকা ই 
সঙ্গেন বো গর্ভতপস্থিনঃ শিশুররাক এযোহন্তমবাপ্ন্যতি গ্রবমূ। 

অতন্করস্তত্বরসঙ্গতো যথা, তদ্বো নিহন্মি প্রথমং ততোইপ্যমুম্॥$২। 

ক্রোধানল নির্বাণ করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের কালরাত্রিস্বর্ূপ সেই পরঞ্া। 

বাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না, সেই ব্রিভুবনৈকবীর কান্তিকেযের দু 
তুমি সমরবিষয়ে উদ্ভম করিতেছ কেন ? ৩৬-৩৭॥ রে মদান্ধ! গর্ব পরিত্যাগ 

স্মরারিনন্দনের শক্তি-নামক মহান্ত্ের নিকট যাইও না, এখন সেই ভুবন 

কান্তিকেয়ের শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলেই দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে” ৩ 
মহাবল তারকাস্থুর এই প্রকার মহত্তর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দরদ 

উদ্ধত হইয়া উঠিল; ত্রিভুবনকম্পনকারী হইয়াও রোষবশে সে | স্বয়ং) কা 

কাপিতে আকাশগত ব্যক্তিদিগকে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯॥ “হে ধা 

চারিন্ দেবসত্তমগণ ! তোমরা ম্মরারিনন্দন কান্তিকেয়ের পক্ষপাতী হই 

ঘলিতেছ? আমার শর দ্বারা ( অঙ্গ ) ক্ষত হওয়াতে যে বেদনা উৎপন্ন হ্যা 

তোমরা এখনই তাহা কিরূপে বিস্বৃত হইয়াছ?৪*॥ রে গগনচারী দেবা 

কার্ঠিকমাসে কুকুরের! যেমন মদোন্মত্ত হয়,' তোমরাও সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া 

দিনমাত্র জাত শিশু কার্তিকেয়ের বল অবলম্বন পূর্বক কঠোর-স্বরে এ কি এরা 

রাঁক্য উচ্চারণ করিড্লেছ? রাব্রিশেষে শৃগালেরা যেমন যথেচ্ছ অনর্থক চা 
করে) তোমাদের এই প্রলাপবাক্যও সেইরূপ নিরর্থক ॥ ৪১ ॥ তোমারি 

সংসর্গ হেছু গর্ভতপস্বী শিবের এই নিরপরাধ পুক্রও নিশ্চয় বিনাশ রাহ 



কুমারসম্ভবমূ । ১৬৭ 

ইন্তীরয়ত্যুগ্রতরং মহাস্থবরে, মহাকৃপাণং কলয়ত্যলং ভ্রুধা । 

পরস্পরোৎ্গীড়িতজানবে৷ ভয়ান্নতশ্চরা দূর্তরং বিছুক্রুবুঃ ॥ ৪৩ ॥ 
চতোহবলেপাদ্বিকটং বিহস্য স, ব্যধস্ত কোষাদসিমুত্তমং বহিঃ। 

রথং দ্রুতং প্রাপয় বাঁসবান্তিকং, নম্বিত্যবোঁচৎ্ নিজসারথিং রথী ॥ ৪৪॥ 

মনোহতিবেগেন রথেন সারথি-প্রণোদিতেন প্রচলন মহাস্থরঃ | 

তত; প্রপেদে স্রসৈম্যসাগরং, ভয়ঙ্করাকারমপারমগ্রতঃ ॥ ৪৫॥ 

পঝঃ স্থরাণাং পৃতনাং প্রথীয়সীং, বিলোক্য বীরঃ পুলকং প্রমোদজম্। 
বভার ভূল্নাগ স বাহুদগুয়োঃ, প্রচগুয়োঃ সঙ্গরকেলিকৌতুকী ॥ ৪৬। 
তাতো মহেন্্ম্ত চরাশ্চমুচরা, রণান্তলীলারতসেন ভূয়সা । 
পুরঃ প্রচেলুম নসোহতিবেগিনো,যুযুৎস্থভিঃ কিং সমরে বিলম্ব্যতে ॥8৭॥ 

পুরঃস্থিতং দেবরিপোশ্চমূচরা, বলদ্িষঃ সৈন্যসমুদ্রমভ্যযুত। 
জং বাকিগা পরেভ্য ্য আবানোইতিধানমুট্েরভিতো ্যাবেদয়ন্ ॥৪৮| 

পাব নব সসর্শহেতু অতস্করও যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অগ্রে তোমাদিগকে ০ 

1 এই বালককে পরে সংহাঁর করিব ॥” ৪২ ॥ 

[হাবল তারকাস্থর এই খলিয়! অতিভতঙ্কর মহারুপাণান্ত্র ধারণ করিলে 

ণ ভয়ে পরম্পর পরস্পরের জান্ুসংঘর্ষণ পূর্বক দৃরবর্তী স্থানে পলায়ন 
লেন ॥ ৪৩॥ 

মনগ্তর বথারঢ় তারকাস্থুর রবে বিকট উচ্চহাস্য সহকারে সেই উৎকুষট 

[নদ নিষ্কোধিত করিয়া ধারণ পূর্বক নিজ সারথিকে বলিল,“তুমি শীঘ্র আমার 
ন্রের নিকটে লইয়া চল ॥” 8৪ ॥ তদনন্তর মহাসুর তারক মন অপেক্ষাও 

মী সারখিচালিত রথারোহণে গমন পূর্বক পুরোবর্তী, ছুষ্পার, ভীষণাকার 
সন্যসাগরে উপস্থিত হইল ॥ ৪৫ ॥ তৎপরে সেই বীর তারকাস্ুর পুরোভাগে 

[ত সুরসৈম্ঠ দর্শন করিয়া রণক্রীড়ার্থ উল্লাসিত হইল এবং হর্তরে তাহার 
বাহুদগ্ড নিরতিশয় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬ ॥ 

ইদনন্তর দেবেন্দ্রের সৈম্তমগুলীস্থ মনোগামী (দ্রুতগামী) চরগণ রণলীলাবিলা- 

হ্বতরে অগ্রগামী হইতে আরম্ভ করিল। যুধুৎসু ব্যক্তিধা' কি কদাচ বিলম্ব 
রিতে পাবে ?8৭॥ তখন দেবশক্র তারকান্থুরের সৈনিকপুরুতেরা পুরৌ- 

ই সাগরাতিমুখে গমন করিল এবং 'সমন্তাৎ হস্তোভোলন পূর্বক 



১৬৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

পুরোগতং দৈত্যচমূমহার্ণবং, দৃষটা পরং চুক্ষতিরে মহান্থরাঃ। 
্মরারিসূনোর্নয়নৈককোণকে, মমূর্ভটা তস্য রণে হি হেলয়া॥ ৪৯। 
দ্বি্বলত্রাসবিভী ফিতাশ্চমুদিবৌকসামন্ধকশক্রনন্দনঃ | 
অপশ্বছুদ্দিশ্য মহারণোৎসবং, প্রসাদপীযূষধরেণ চক্ষুষা ॥ ৫০। 
উৎসাহিতাঃ শক্তিধরম্য দর্শনান্যৃধে মহেন্দ্রপ্রমুখা মখাশনাঃ | 

অহং মৃধে জেতৃমরীনরীরমন্, ন কস্য বীর্ষ্যায় বরস্তয সঙ্গতিঃ ॥ ৫১। 

পরস্পরং বজ্রধরস্য সৈনিকা, দ্বিষোইপি যোদ্ধ,ং স্বকরোদ্বংতাযুধা! 

বৈভালিকশ্রীবিততারবিক্রমীভিধানমীয়ুধিজয়ৈষিণো! রণে ॥ ৫২। 

সংগ্রামং প্রলয়ায় সন্নিপতো বেলামতিক্রামতো, 
বৃন্দারান্তরসৈন্যসাগরযুগস্তাশেষদিগ্ৰ্যাপিনঃ | 

সপ শপ পিশিশশপ্পীশিপাাাশি শিস 

নিজ নিজ নামোচ্চারণ করিয়া বিপক্ষগণকে জানাইতে লাগিল ॥ ৪৮॥ মৃদু 

অতিবিস্তৃত দৈত্যসেনাসাগর দেখিয়া! মহাবল দেবগণ যার পর নাই ক্ষোত প্র 
হইলেন। (কিন্তু) অস্ুরসৈন্যগণ যুদ্ধে শঙ্করনন্দনের সুবিস্ৃত নেত্রপরন্ততা 

স্থান প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ অসুরবাহিনী কান্তিকেয়ের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়াই ঢা 

হইল; নয়নের কোণ দ্বারা অবহেলা] সহকারে তাহাদিগকে তিনি দো 

লীগিলেন ॥ ৪৯॥ তখন অন্ধকারিনন্দন কান্তিকেয় প্রচণ্ড সংগ্রামজনিত আন 

লাতের উদ্দেশে শক্তগৈন্যদর্শনে ভীত দেবগণের দিকে প্রসাদামৃতপূর্ণ-নেতে 

পাত করিলেন ॥ ৫০ ॥ শক্তিধর কাণ্তিকেয়ের দর্শনমাত্র যজজতুক্ ইন্দ্াদিদ 

সকলেই সমুসাহিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, “আমিই যুদ্ধে শক্রজয রী 

পমর্থ অন্ত কেহ নহে" (বস্তুতঃ) শ্রেষ্ঠ (বীরবর) পুরুষের মিলন ঘা 

কাহার বীর্য্যব্তা-ৃদ্ধি না হয়? ৫১॥ জয়ারথী ইন্্রসেনা ও অন্ুরসেনা উমা 

তখন নিজ নিজ হস্তে অন্ত্রধারণ পূর্বক পরষ্পর যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রাতিমূধে ধর 

করিল। তৎকালে বৈতালিক-( স্তৃতিপাঠক ) গণ সেই রণক্ষেত্রে দেনানীগা 

মহাপরাক্রমের বিষ কীর্তন পূর্বক সকলকে শ্রবণ করাইমুত লাগিল (৫২ (এ 

ধসসাধনার্ঘরণক্ষেত্রাগত,মর্ধ্যাদীলঙ্ঘনকারী, সরবদিপ্যাগী, 'যমরাগের গার 
তোজী ( মরণোষ্ঠত) সুরার সৈত্সাগরের শবদাযমান কোলাহল সমূ্ঠিত হা 



কুমারসম্ভবমূ। ১৬৯ 

কালাতিথ্যভূজে। ব্ভুব বহলঃ কোলাহলঃ ক্রোষণ॥, 

শৈলোত্তীলতটাবিঘট্টনপটু্রঙ্গাগুকুক্ষিস্তরিঃ ॥ ৫৩॥ 

ইতি প্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকূতৌ সুরাসুর সৈশ্যসংঘটো 
নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ || ১৫ || 

যোড়শঃ সর্গঃ। 
2:82 

অগান্োন্যং বিমুক্তান্ত্শস্্জা লৈর্ভয়ঙ্করৈঃ | 
ুদ্ধমাসীৎ স্থুনাসীরস্ুরারিবলয়োম হণ ॥ ১ 

পত্তিঃ পত্ভিমভীয়ায় রণায় রখিনং রী । 

তুরঙ্গস্থং তুরলস্থো দন্তিস্থং দক্তিনি স্থিতঃ ॥ ২॥ 

( যুদ্ধায় ধাবতাং ধীরং বীরাণামিতরেতরম্। 

বৈতালিকাঃ কুলাধীশা নামান্যলমুদাহরন্ ॥ ) 
পঠতাং বন্দিবৃন্দানাং প্রবীরা বিক্রমাবলীম্। 

ক্ষণং বিলম্ব্য চিত্তানি দছ্র্য,দোত্স্থকা পুরঃ ॥ ৩॥ 
শাক বে ৮ শিপাীপীশ্া টি তি শী? 

কানাহরশ পর্বতপকলের উন্নত হি বিদারণে সমর্থ অর্থাৎ সেই 

কল মহান্ শব্দে যেন পর্বততটও বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং ব্রঙ্গাণ্ডোদর 

পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥ 

এইরূপে সুরাস্ুরসৈন্ত মিলিত হইলে পরম্পর নিক্ষিপ্ত তীষণ অন্ত্রশস্ত্রজাল দ্বার 

“দানবের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১॥ তখন যুদ্ধ করিবার জন্য পদাতি পদাঁতির, 
রথীর, অশ্বারোহী অশ্বীরোহীর এবং গজারোহী গজারোহীর সম্মুখীন হইল ।২। 
পতি বৈতালিকগণ পরম্পর যুদ্ধার্থ ধাবমান যোদ্ধগণের নাম উচ্চারণ করিতে , 

উহইল) * ্থতিগঠুকের। পরাক্রমের বিষয় কীর্ডন কম্রিতে আরম্ভ করিলে 
[ৎসুক্ বীরগণ তাহাদিগের সম্মুখে কিয়কাল বিলম্ব করিয়া পরে সংগ্রামে 

এই লোকটি সকল পুস্তকে নাই। 

১১ 



স _কালিমানের খরসথাবী। 
'গ্রামানন্দবন্ধিষেী বিগ্রহে 'পুলকাঞ্চিতে। 

আসীৎ কব্চবিচ্ছেদে! বীরাণাং মিলতাং মিথ; ॥ ৯। 

নির্দয়ং খড়গ্রভিন্নেভযঃ কবচেত্যঃ সমুখিতৈঃ | 
আসন্ ব্যোমদিশস্তুলৈঃ পলিতৈরিব পাণুরাঃ ॥ ৫। 

খড়গা রূধিরসংলিপ্তাশ্চ প্রাংশুকরভাস্তুরাঃ। 

ইতস্তাতোইপি বীরাণাং বিদ্যুতাং বৈভবং দধুঃ ॥ ৬॥ 
বিস্বজন্তো মুখৈজ্ীল৷ ভীমা ইব ভূজঙ্গমাঃ | 
বিস্ষ্টাঃ সভটে রুষ্টৈর্বোম বানশিরে শরাঃ ॥ ৭ ॥ 

বাঢ়ং বপুংষি নির্ভিষ্ঠ ধন্বিনাং নিপ্বতাং মিথঃ | 

অশোণিতমুখা ভূমিং প্রাবিশন্ দূরমা শুগাঃ ॥ ৮॥ 

নির্ভিষ্ভ দন্তিনঃ পূর্ণবং পাতয়ামাস্ুরা শুগাঃ। 

পেতুঃ প্রবরযোধানাং প্রীতানামাহাবোত্সবে ॥ ৯। 

জ্বলদগ্িমুখৈর্বাণৈনীরন্(রিতরেতরমূ। 
দিয়া ব্যোন্সি কীর্ণে দূুরমপাসরন্ ॥ ১০ ॥ 

মনোনিবেশ করিলেন ॥ ॥ ৩।  বীরগণ পরম্পর মিলিত হইলে, সংগ্রাম 

আনন্দে তাহাদিগের দেহ বর্ধিত (স্মীত) ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; | 

ক্রমে ) তাহাদিগের কবচ ছিন্ন হইয়া গেল।॥ ৪ ॥ বার্ধক্যজনিত পলিত দ্ারালে। 
যেমন পাুবর্ণ হয়, সেইরূপ খড়গ দ্বারা কবচসকল ছেদিত হওয়াতে (তনমধাগয। 

তুলারাশি দ্বার। আকাশ ও সমস্ত দিক্ পাও্রবর্ণ ধারণ করিল ॥ ৫॥ যোগ 

করবাল সকল রুধিরলিপ্ত ও চতুর্দিকে হ্র্ধ্যরশিতুল্য প্রচণ্ড কিরণে গর 
হইয়া বিদ্যুক্লতার সার্ৃশ্ত ধারণ করিল ॥ ৬॥ যোদ্ধগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত শা 

তীষণ সর্পের ন্যায় মুখ হইতে অগ্রিশিখা উদগীরণ পূর্বক নতোমওল গারযা 
করিল॥ ৭॥ শর সকল পরম্পর প্রহারকাঁরী ধন্ুর্ধারিগণের দেহ দা! 

ভেদ করিয়া শোণিতশৃল্তমুখে তৃগর্ভে প্রবেশ করিল ॥ ৮॥ যুদ্ধোৎসববাগা! 
রুজ্প মহাযোদ্ধাদিগের বাণসমূহ প্রথমে হস্তীর দেহ তেদ ও তাহাদিগকে গারজি 

করিয়।৷ পরে আপনাধা পতিত হইতে লাগিল॥ ৯॥ ,প্রজ্মলিতমুখ বাগ 
পরম্পর অবিচ্ছিন্নভাবে আকাশপথ সম্যক্ ব্যাপ্ত করিলে বিান্ডারী দেবগণ 
পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১ । 'বধর্ণারিগণের বাণসমূহ ছারা বিদী দী 
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বিভিন্নং ধন্থিনাং বাঁপৈধ্যথার্তমিব বিহবলম্। 

ররাস বিরসং ব্যোম শ্রেনপ্রতিরবচ্ছলা ॥ ১১॥ 
চাপৈরাকর্ণমারুফেবিমুক্তা দুরমাশুগাঃ। 
অধাবন্ রুধিরাস্বাদলুব্ধা ইব রণৈষিণাম্॥ ১২। 
গৃহীতাঃ পাণিভিবীরৈর্বিকোশাঃ খড়গরাজয়ঃ | 

কান্তিজালচ্ছলাদাজৌ ব্যহসন্ সংমদাদিব ॥ ১৩। 

খডগাঃ শোণিতসন্দিগ্ধী নৃত্যন্তো বীরপাণিষু। 
রজোঘনে রণেহনন্তে বিছ্যুতাং বৈভবং দধুঃ ॥ ১৪ 1" 
কন্তাশ্চকাশিরে চগ্মুল্লসান্তো রণার্থিনাম্ । 
জিহবাভোগ! যমস্তের লেলিহান রণাঙ্গনে ॥ ১৫ 1 

প্রশ্রলৎকান্তিচক্রাণি চক্রাণি বরচক্রিণাম্। 
চণগ্ডাংশুমণ্ডলভ্রীণি রণব্যোমনি বজ্রমুঃ | ১৬ ॥| 

কেচিদ্র্দীরৈঃ প্রণাদৈস্ত বীরাণামভ্যুপেযুষাম্। 
নিপেতুঃ ক্ষোভতো বাহাদপরে মুযুম দা ॥ ১৭। 

৮ চি ত শি সপ পিসী 

বল হইয়া নভোমগুল যেন গ্তেনপক্ষীর শন্দচ্ছলে কর্কশস্বরে রোদন করিতে 
হইল॥ ১১॥ আকর্ণ আকর্ষণ পৃৰ্বক প্রক্ষিপ্ত বাণসকল দূরে প্রধাবিত 
ক্তবোধ হইল যেন, তাহারা সম্ুন্রেচ্ছ বীরগণের শোণিতপানের আস্বাদ- 
নট জন্য লোনুপ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১২॥ যুদ্ধে বীরগণ হস্তে নিষ্কোধিত 
ল ধারণ করিলে, সেই সকল অস্ত্রের দীপ্তিচ্ছট। দেখিয়! বৌধ হইল যেন, 
1হর্ধতরে ছটাচ্ছলে শত্রপংহারে বীরগণের সহায় হইয়া হাস্য করিতেছে ॥১৩| 
ণের হস্তে কুধিরসংলিপ্ত খড়গ বিশ্যুরিত হইয়া নিবিড় অনস্ত সংগ্রামে 
£র সাদৃষ্ঠ ধারণ করিল ॥ ১৪ ॥ রণক্ষেত্র বণার্থিগণের কুস্তান্ত্র প্রচগুতাবে 
[ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, যমরাজের লেলিহান জিহ্বাযন্ত্র শোতা 
চছ॥১৫॥ যোদ্ধশরেষ্ঠদিগের চক্রান্ত প্রদীপ্তকান্তি প্রচণ্ড কর্যযদেবের 
লার শ্টান্ রণান্বরে সমগ্তাৎ শোতা পাইতে লাগিল ॥ ১উ॥' কোন কোন 
সন্মুখাগত বীরগঞ্ের গতীরগঞ্জনে ক্ষুব্ধ হইয়া অশ্ববাঁহন হইতে পতিত 
। কেহ কেহ গরর্ধতরে মোহ প্রাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ১৭ ॥ কোন কোন রণপ্রিয় 
ঘাংসাপরার়ণ প্রতিপক্ষবীরকে সন্মুধাগত দর্শনে আনন্দ প্রাপ্ত হইল; কোন 
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কশ্চিদভ্যাগতে বীরে জিঘাংসৌ মুদমাদধৌ। 
পরাবৃত্য গতে ক্ষুন্ধে বিষসাদাহবপ্রিয়; ॥ ১৮ ॥ 

বহুভি; সহ যুদ্ধ! বা পরিভ্রম্য রণোন্বণাঃ | 

উদ্দিশ্ তানুপেয়ুঃ কেহুপি যে পূর্বববৃতা রণে ॥ ১৯॥ 
অভিতোইভ্যাগতান্ যোদ্ধ,ং বীরান্ রণমদোল্বণান্। 
প্রত্যনন্দন্ ভূজাদণ্তরোমোদ্গমভূতে। ভটাঃ ॥ ২০ ॥ 

শন্্রতিন্নেতকুস্তেভ্যে। মৌক্তিকানি চ্যুতান্যধঃ। 
' অধ্যাহ্বক্ষেত্রমুণ্তকীত্তিবীজাঙ্কুরশ্রিয়ম্ ॥ ২১॥ 

বীরাণাং বিষমৈর্ধো ষৈধিদ্রুতা বারণা রণে। 
শাস্তমীনা অপি ত্রাসাদৃভেজুধ তাঙ্কুশা দিশঃ ॥ ২২॥ 

রণে বাণগণৈভিন্া ভ্রমন্তো ভিন্নযোধিনঃ। 
নিমমজ্জু্মি লদ্রক্তনিন্গান্ত্র মহাগজাঃ ॥ ২৩। 
অপারেহস্ক্সরিওপূরে রখেষ,ুচৈস্তরেষপি। 
রখিনোহভিরিপুং ক্রুদ্ধা হস্ক্তৈব্যস্থজন্ শরান্ ॥ ২৪। 

কোন ব্যক্তি শক্র কর্তৃক প্রহারজনিত ক্ষোতে বিমুগ্ধ হইয়া (যুদ্ধক্ষেত্র হই 

প্রত্যাবর্তন পূর্বক বিষাদে নিমগ্ন হইল॥ ১৮॥ রণছুর্মদ কোন কোন বীরমু 
বহুসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ ও পরিভ্রমণ *কৃরিয়া, প্রথমে যাহারদ্দিগের সহিত 

করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মুদধার্থ 
করিল॥ ১৯॥ কতকগুলি যোদ্ধা! বাহুদণ্ডে রোমাঞ্চ ধারণ পূর্বক যুদধার্থ দখা 
রণগর্কিত বীরদ্িগকে অভিনন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২০ ॥ রণক্ষেত্রে শন ঘা 

হস্তিগণের কুন্তস্থল বিদীর্ণ হইলে যে সকল যুক্তাপংক্তি অধঃগতিত হইল, তর 
বোধ হইল যেন, এ সকল মুক্তারাজি রোপিত কীন্তিবীজের অঙ্কুরের শোতা হাঃ 

করিয়াছে অর্থাৎ মুক্তাগুলিকে বীরবৃন্দের কীন্তিবীজের অঙ্কুর বলিয়া দা 

হইল ॥২১॥ রণক্ষেত্রে বীরগণের ভীষণ হৃষ্কারে পলায়নপরায়ণ হী 
অন্কুশাধাত না' মানিয়া ভয়ে চতুদ্দিকে প্রস্থান করিতে আরন্ত করিগ।২। 

মহাঁবল বারণগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বাণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পৃষ্ঠদেশে যোগ 
বহন পূর্বক * ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে শোগিতনান্নীতে নিমগ্ন হে 

লাগিল ॥ ২৩॥ অত্যুচ্চ রথসুকল, অতলম্পর্ণ রুধিরনদীর জ্রোতে নিম হট 



কুমারসম্ভবম্। ১৭৩ 

ডুগনির্ল.নমুদ্ধীনো ব্যাপতন্তোহপি বাজিনঃ। 

প্রথমং পাতয়ামাস্থুরসিন। দারিতানরীন্ ॥ ২৫ ॥ 

বীরাণাং শন্ত্রতিন্নীনি শিরাংসি নিপতস্ত্যপি | 
অধাবনূ দস্তদফটন্ঠভীমান্যভিরিপুং ক্রুধা ॥ ২৬॥ 
শিরাংসি বরযোধানা মদ্ধচন্দ্রহৃতান্যলম্ । 

আদধান] ভূশং পাদৈঃ শ্মেনা ব্যানশিরে নভঃ ॥ ২৭। 
ক্রোধাদভ্যাপতদদক্তিদস্তারূঢা; পদাতয়ঃ | 

অশ্বীরোহা৷ গজারোহপ্রাণান্ প্রাসৈরপাহরন্ ॥ ২৮ ॥ 
শন্ত্রচ্ছিন্ঈগজারোহ। বিভ্রমন্ত ইতস্তত; | 

যুগান্তবাতচলিতাঃ শৈল ইব গজা বভুঃ ॥ ২৯॥ 

মিলিতেষু মিথো যোদ্ধ,খদস্তিষু প্রসভং ভটাঃ। 
অগৃহুন্ যুধ্যমানাশ্চ শন্ত্রৈঃ প্রাণান্ পরস্পরম্ ॥ ৩০ ॥ 
কুষা মিখে। মিলদক্তিদন্তসংঘর্জোহনলঃ। 

যৌধান্ শস্্হৃতপ্রাণানদহ সহসারিভিঃ ॥ ৩১ ॥ 

গণ শত্রকে লক্ষ্য করিয়। হুঙ্কারশবে শরসম্ধান করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ অশ্ব- 
র মস্তক খড়গ দ্বারা কন্তিত হইলেও তাহারা ভূপতিত হইবার অগ্রে করবাল- 
নিত শক্রদিগকে পাতিত করিল ॥ ২৯ ॥ বীরগণের মস্তক শন্ত্র দ্বারা ছেদিত 

|,গতিত হইলেও তাহার! দন্ত দ্বারা ওষ্ঠদংশন পূর্বক ভীমবেগে ক্রোধতরে 
নল অভিমুখে ধাবিত হইল ॥২৬॥ মহাযোদ্ধগণের মন্তকসকল অর্দচন্দ্রবাণে কর্তিত 
লে, শ্তেনপক্ষীর! উহা! চরণ দ্বার! ধারণ পুর্ধক উড্ডীন হইয়া ভূরিপরিমাণে 
রতল পরিব্যাপ্ত করিল ॥ ২৭॥ পদাতি ও অশ্বারোহিগণ সন্তুখাগত হস্তিবৃন্দের 

্লাপরি আরূঢ় হইয়া রোষতরে গঞজজারোহিগণের প্রাণ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত 
গ॥২৮॥ গজারোহীর শস্ত দ্বারা ছেদিত হইলে শস্তিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ 
শোতে বোধ হইল যেন, প্রলয়কালীন বায়ুবিকম্পিত পর্ধত সকল শোভা 
টতেছে ॥২৯॥ হস্তিগণ পরম্পর যুদ্ধার্থ মিলিত হইলে যোদ্বরন্দ শস্তব দ্বারা 
লৈ ুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে আারভ্ভ করিল॥ ৩০। | 

ঈ রোষবশে*পরম্পর মিলিত হইলে "তাহাদের দত্তঘর্ষণে অগ্ির উৎপত্তি 
লগিল) সেই অগ্নি শত্রু কর্তৃক অস্ত্রাঘাড়ে ব্লাশিত বীরগণকে দগ্ধ করিয়া 
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আক্ষিপ্তা অপি দস্তীন্দ্র কোপনৈঃ পত্বয়ঃ পরম্। 
তদসুনহরন্ খড়গঘাতৈ স্বস্থ পুরঃ প্রাভোঃ ॥ ৩২ ॥ 
উতুক্ষিপ্য করিভিদুরাম্মুক্তানাং যোধিনাং দিবি। 
প্রাপি জীবাত্মভিদিব্য। গতিরবা বিগ্রহ হী ॥ ৩৩॥ 

খড়েগর্ধৰলধারালৈনিহত্য রুরিণাং করান্। 

তৈভূ্বাপি সমং বিদ্ধান্ সন্তোষং ন ভটা যযুঃ ॥ ৩৪ ॥ . 
আক্ষিপ্যাভিদিবং নীতাঃ পত্ত়ঃ করিভিঃ করৈঃ | 
দিধ্]াঙ্গনাভিরাদাতুং রক্তাভিদ্রু ত্মীষিরে ॥ ৩৫। 

ধন্থিনস্তরগারূটা গজারোহান্ শরৈঃ ক্ষতান্। 

প্রত্যেচ্ছন্ মুচ্ছিতান্ ভুয়ো যোদ্ধ,মাশ্বাসতশ্চিরম্ ॥ ৩৬। 
্রুদ্ধস্ত দন্তিনঃ পণ্তিজ্জিঘৃক্ষোরসিনা করম্। 

নির্ভিষ্ঠ দন্তমুসলাবারুরোহ জিবৃক্ষয়া ॥ ৩৭। 

খড়েগন মূলতো হত্বা দন্তিনো রদনদয়ম্। 
প্রাতিপদ্ষযে প্রবিষ্টোহপি পদাতিরিরগাদ্দ্রতম্॥ ॥ ৩৮॥ 

সপীপীপাপত পাচা 2১০০ 

ফেলিল ॥ ৩১॥ পদাতি বীরগণ মহাগঞসকল কত্তৃক আক্রান্ত হইলে, , সেই ্ 

গজারোহী খড়গাঘাতে সম্দুখাগত হস্তীদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল ॥৩, 

হস্তিগণ শ্ুগডাদণড দ্বার। উতৎক্ষিপ্ত করিয়! বাঁরগণের প্রাণ বিনাশ করিলে তাহাদিগে 

জীবাত্বা স্বর্গীয় গতি লাভ করিল) কেবল দেহ ভূতলে পড়িয়া রহিল ॥ ৩ 
বীরগণ অতিতীক্ষধার খড়গ দ্বারা হস্তিগণের শুগাদণ্ড ভূমির সহিত কর্তিত কর 

ফেলিল; ( কণ্ঠিত শুগাদও তৃতলে প্রোথিত হইল )7 তথাপি যোদ্ধগণ (পৃ 
পরিতৃপ্তি প্রাণ্ত হইল ন| ॥| ৩৪ ॥ পদাতিগণ করিগণের শ্ুগাদড দ্বারা উৎক্ষি 

হইয়া স্বর্গাতিমুখে নীত হইলে অন্থ্রাগবতী দিব্যাঙ্গনারা সত্বর উপস্থিত হই 

তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে অভিলাধিণী হইলেন। (যুদ্ধে ঘাহাদের মৃত্যু হয় সব 
বালারা সাদরে তাহাদিগকে বরণ করিয়া থাকেন ) ॥ ৩৫ ॥ ধুর্দারী ও 

রোহিগণ গজারৌোহীদিগকে বাণবিক্ষত ও মুচ্ছিত দেখিয়! পুনব্বার যুদ্ধাতিনা 
'তাহাদিগের চৈতন্োগয়ের প্রতীক্ষায় বহক্ষণ অবস্থিত নহিল ॥ ৩৬ কো 

পদাতিবীর তুদ্ধ জিদ হস্তীর শুগাদও খড়গাঘাতে ছেদন পর্ববক তাহার মুযলাধ 

স্স্পগ গ্ৃহণীর্থ তদুপরি আরোহণ করিল |॥৩৭॥ কোন পদাতি গ্রত়িগঞ্ 



কুমারসম্ভবমূ। 

করেণ করিণা বীরঃ স্বগৃহীতোহপি কোপিন!। 
অসিনাসূন্ জহারাশু তস্যৈব স্বয়মক্ষতঃ ॥ ৩৯ ॥ 
তুরঙ্গী তুরগারঢং প্রাসেনাহত্য বক্ষসি। 

পততন্তস্ত নাজ্ঞাসীৎ প্রাসঘাতং স্বকে হৃদি ॥ ৪০ ॥ 
দিষা প্রাসহৃতপ্রাণো বাজিপৃষ্টদৃ়াসনঃ। 
হস্তোদ্ধ'তমহাপ্রাসো ভূবি জীবন্িবাভ্রমৎ ॥ ৪১ ॥ 

তুরঙ্গসাঁদিনং শক্স্রহৃতপ্রাণং গতং ভূবি। 

অবদ্ধোহপি মহাবাজী ন সাশ্রুনয়নোইত্যজৎ ॥ ৪২॥ 
ভল্লেন শিতধারেণ ভিন্নোহপি রিপুনাশগঃ | 

নামুচ্ছৎ কোপতো৷ হস্ত্রমিয়েষ প্রপতন্নপি ॥ ৪৩ ॥ 

মিণঃ প্রাসাহতে বাঁজিচ্যুতৌ ভূমিগতৌ রুষা। 
শক্ত্য। নুযুধতঃ কৌচিৎ কেশাকেশি ভূজাভূজি ॥ 3৪ ॥ 

৮৮ ৮ শশা 

চমধ্যে প্রবেণ ও খড়গ দ্বার! ( প্রতিপক্ষীয় ) হস্তীর দত্ত আমূল উৎপাটন 
ক ঙৎক্ষণাৎ্ড (হস্তী পতিত হইতে না হইতে ) তথা হইতে নিঙ্কান্ত হইয়া 
সল |৩৪॥ হস্তী কুপিত হইয়া শুগডাদণ্ড দ্বারা আক্রমণ করিলেও কোন বীর অসি- 
[রে ভতক্ষণাৎ্, সেই হস্তীর প্রাণ বিনাশ করিল; কিন্তু স্বত্বং অক্ষত অবস্থায় 
লখ৩৯।॥ কোন অ্থারো হা প্রতিপক্ষীন্ অশ্বারোহীর বক্ষে প্রাপান্ত্র প্রহার করিলে, 
আহত বার যখন পাতিত হর, তখন তাহার দরে যে প্রাসান্ত্র বিদ্ধ হইয়াছে, 
'জাণিতে পািল না ॥ ৪” ॥ কোন বীর শক্তরর প্রাসান্ত্ে প্রাণত্যাগ রুরিয়াও 
ষ্টে দঢভাবে উপবেশন ও হস্তে তী্ষ প্রাসান্্ ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে জীবিতের 
| ধমণ করতে লাগিল ॥৪১॥ কোন অশ্বারোহী শস্্াঘাতে হৃতপ্রাণ হইয়া ভূতলে 
ত হইলে, ভাহার অশ্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইাও ( পলায়নে সমর্থ হইয়াও প্রভুর 
জনিতশোকে কাতর হইয়া) প্রকে পরিত্যাগ ুর্ঘক প্রস্থান করিল না) 
পূ্ণনেত্রে সেই স্থানেই অবস্থিত রহিল ॥ ৪২ ॥ কোন অশ্বীরোহী শক্র কর্তৃক 
ধার শন্াপ্ধে বিদারিত ও পতিত হইয়াও মূর্ছা প্রাপ্ত হইল না; অধিকন্ত 
[বশে শক্রকে বিনাশ*করিতে ইচ্ছা করিল ॥ ৪৩ ॥ ছুই জন অশ্বারোহী পরস্পর 

হওয়ার অশ্বঞ্হুইতে ভূতলে পতিত হইয়াও রোষধশে সবলে কেশাকেশি ও 
তিিুদ্ধ করিতে আর্ত করিল ॥ ৪৪ | রখ্তিগণ কর্তৃক ্ রধীরা বিনষ্ট হইলে 



১৭৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রথিনো! রথিভির্বাণৈহ্ন ভপ্রাণা দৃঢ়াসনাঃ। 
ক্ষতকার্মমুকসন্ধানাঃ সপ্রীণা ইব মেনিরে ॥ ৪৫॥ 
ন রথী রথিনং তূয়ঃ প্রাহরচ্ছন্ত্মুচ্ছিতম্। 

্ত্যাশবসন্তমন্থিচ্ছন্নাতিষ্টদ্যুথি লোভতঃ ॥ ৪৬ | 
অন্যোন্যং রথিনৌ কৌচিদ্গতপ্রাণৌ দিবং গতে। 
একামগ্নরসং প্রাপ্য যুযুধাতে বরায়ুধৌ ॥ ৪৭ ॥ 
মিথোইঘদন্দ্নির্ল নমৃদ্ধানৌ রথিনৌ রুচা। 

খেচরৌ ভূবি নৃত্যাস্তো স্বকবন্ধাবপশ্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥ 
রণাঙ্গণে শোণিতপন্থপিচ্ছিলে, কথং কথক্িনৃতুর্ধ তায়ুধাঃ। 
নদৎনু তৃষ্যেযু পরেতযোধিতাং, গণেষু গায়ত্থ কবন্ধরাজয়ঃ ॥ 8১ 

ইতি স্থুররিপুৰ্ তে যুদ্ধে স্থরান্থুরসৈম্যায়ো 
রূধিরসরিতাং মজ্জদ্ন্তি্রজেু তটেষলম্। 
অরুণনয়নঃ ক্রোধান্টীমভ্রমদ্ভূকুটামুখঃ, 
সপদি ককুভামীশানভাাগমতৎ স যুযুৎসয়া ॥ ৫০ ॥ 

ইতি গ্রীকুমারসন্তবে মহাঁকাব্যে কালিদাপরুতো সংগ্রামবর্ণনং নাম ষোড়শ: মা 

তাহাদিগের হস্তস্থিত শরাদন শ্বলিত হইয়া পড়িল; কিন্তু অচঞ্চলতাবে আসনে! 
বিষ্ট থাকায় জীবিতের স্যার লক্ষিত হইতে লাগিল ॥8৫॥ রী রথীকে প্রহার 

দেখিয়া আর প্রহার করিল না; কিন্তু পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার 
সংবরণ করিতে না পারিষ্া। তাহার চৈতন্ঠোদয়ের প্রতীক্ষা! করিতে লাগিন। ॥ 

শরে্টান্ত্ধারী কোন রধিদ্বর পরষ্পর যুদ্ধ করিয়া! প্রাণত্যাগ পূর্বক স্বর্ণে গমনক্ী 

কিন্তু সেথানে গিয়াও একটি অগ্মরাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উভয়ে পুনরায় যুদেগ 

হইল ॥ ৪৭॥ কান্তিমান্ ছুই জন রথীর মস্তক পরস্পর অর্দচন্্রবাণে ছেদিত হী! 

সেই মন্তকদয শূনমার্গে উিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে ভূতলো স্থিত নি 

কবন্ধমৃত্তি দেখিতে লাগিল |8০। শোণিতগক্ষে পিচ্ছিল রণক্ষেত্র তুযধ্বনি না 
ও প্রেতনারীগণু গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে অস্ত্রধারী কবন্ধ সকল (দায়মান হা 
অতি কষ্টে নৃত্য করিতে আরম্ত করিল ॥৪৯॥ এই প্রকারে স্ুরাসুরযুদ্ধ আর হা 

রণস্থুলে রুধিরননী বাহিত হইল, হস্তিগণ সেই নদীতে মিশগ্ন হইয়া ১৬ 
তারকাস্থুর রোষভরে নয়ন র্বর্ণ করিয়া ভীষণ জকুটিতজিমমুখে রা 

দিকুপালগণের অভিমুখে গমর্ন করিল ॥ ৫০ || 



সপ্তদশ সর্গঃ। 
১৪৯ হি 

ডো দৈত্যপতিং পুরস্তাৎ, সংগ্রামকেলিকুতুকেন ঘনপ্রমোদম্। 

মদন মিমিলুঃ ককুভামধীশা, বাণান্ধকারিত-দিগন্বরগর্ভমেত্য॥ ১। 

যা পরিবৃট়ো বিকটং বিহস্য, বাণাবলীভিরমরান্ বিকটান, ববর্ষ। 

নব প্রবরবারিধরো গরিষ্ঠানস্তিঃ পরাভিরথ গাঢমনারতাভিঃ ॥২ ॥ 

মত্প্রভৃতিদিক্পতিচাপমুক্তা, বাণাঃ শিতা দনুজনায়কবাখিসংঘান্ 

ন তাক্ষরণানিবহা! ইব নাগপুগান্, সছ্ভো। বিচিচ্ছিদুরলং কণশো রণান্তে ॥৩ 

প্রলফলমুখৈধিষমৈঃ স্থরারিনা মাঙ্কিতৈঃ পিহিতদিগ গগনাস্তরালৈঃ। 
[দিতস্তণচয়ানিব হব্যবাহশ্চিচ্ছেদ সোহপি স্থুরসৈন্যশরান্ শরৌঘৈঃ 08| 

[শারো ভুলিতরোষবিশেষভীমঃ,সঘ্যো মুমোচ যুধি যান্ বিশিখান্ সহেলঃ : 

পুরু উটভুজঙ্মমভীমভাবং, গাঢ়ং ববন্ধুরপি তাংস্থিদশেন্মমুখ্যান্ ॥ ৫॥ 

নম্ত ইন্দরাদি দিক্গালগণ দেখিলেন, অস্থুরপতি তারক সম্মুখে উপস্থিত 

ছে। বৃণক্রীড়াজনিত কৌতুহলবশে সে মহ! আনন্দে পরিপূর্ণ; সে বাণরাশি 

করিয়৷ দিকৃূপকল.ও অন্বরতল অন্ধকার করিয়া ফেলিরাছে। তাহাকে 

। দিক্পতিগণ গর্ধভরে যুদ্ার্থ মিনিত হইলেন ॥ ১ তদনস্তর মহামেঘ 

অবিচ্ছিন্ন জলবর্ষণ দ্বারা অত্যুক্তত পর্ধত সকলকে আবৃত করে, সেইরূপ 

পাও তারকাসুর বিকট হাস্যসহকারে শরজালবর্ষণ দ্বার। মহাপরাক্রম দেব- 

গাঁতররূপে আচ্ছাদিত করিল ॥ ২॥ গরুড় যেমন সর্পগণকে চূর্ণ করে, 

পথুদ্ধে ইন্দরাদি দ্িক্পতিগণের ধন্ুযুক্ত তীক্ষবাণ সকল ক্ষণকালমধ্যেই 

গতি তারকাস্থুরের বাণসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ছেদন করিয়। ফেলিল || ৩ ॥ 

যমন তৃণসমূহকে আবৃত করে, সেইরূপ দেবগাণর শরজালে আচ্ছাদিত 

রকাসুর নিঙ্জনামাস্কিত, প্রদীপ্তমুখ, তীষণ বাণসমূহ দ্বারা পূর্ববাদি দিক্ ও 

ল আচ্ছাদিত করিয়া দেবগণের শরজাল ছেদন করিয়া ফৈলিল ॥ ৪ ॥ 

তারক প্রজঙ্িতরোষভরে ভীষণমুদ্তি ধরিয়া অবজ্ঞান্ভরে যুদ্ধে যে সকল 

ত্যাগ করিল, সেই সকল শর ভীষণ, সর্পের যায় তযঙ্কর আকার ধারণ 

ইন্লাি দেবপণকে গাঢ়তররূপে বন্ধন কৃরিলু। (ন্ুুরগণ নাগপাশে বন্ধ 

ও: 



১৭৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তে নাগপাশবিশিখৈরম্থরেণ বদ্ধাঃ, শ্বাসানিলাকুলমুখা বিমুখা রণস্ত। 
দিওনায়কা বলরিপুপ্রমুখাঃ স্মরারিসূুনোঃ সমীপমগমন্ বিপান্তহেতো?। 
ৃষ্িপ্রপাতবশতোহপি পুরারিসুনোস্তে নাগপাশপনবন্ধাবিপত্তিদ্ঃখাং। 
ইন্্াদয়ো মুমুচিরে য়মন্ত দেবাঃ,সেবাং ব্যধুনি কটমেত্য মহাজিগীযো। 
উদ্দীপ্তকোপদহনোহথ স্থরেন্দ্রশক্ররহণয় সারথিমবোচত চগুবাহঃ | 

বদ্ধ ময়া স্থরপতিপ্রমুখাঃ প্রসহা, বালস্ত ধূ্জটিস্থৃতস্ত নিরীক্ষণেন ॥৮। 
মুক্তা বভৃবুরধুন! তদিমান্ বিহায়, কর্তাম্মামুং সমরভূমিপশুপহারম্। 

তৎ স্যন্দনং সপদি বাহর শশ্ুসূনুং, জষ্টাম্মি দর্পিতভূজাবলমাহবায়।)। 
তৎস্যন্দন; সপদি সারিসম্প্রণুননঃ, প্রক্ষুববারিধরধীরগভীরঘোষ; | 
চগুশ্চাল দলিতাখিলশক্রসৈন্ত-মাংসাস্থিশোণিত-বিপক্ক-বিলুপ্তচক্র!।; 
দৃষট? রথং প্রলয়বাত-চলদিগরীন্্কল্পং দলদ্বলবিরাববিশেষরৌদ্রম। 
অভ্যাগতং স্বররিপোঃ স্থররাজসৈন্যং, ক্ষোভং জগাম পরমং ভয়বেগমান 

হইলেন)।| ৫॥| ইন্দ্রাদি দিক্পতিগণ অসুর কর্তৃক নাগপাশে বদ্ধ হট 

পরাজ্ম,খ হইলেন; তাহাদিগের যুখ দীর্ঘনিশ্বাসবায়ুতে আকুল হইর। উি 

তাহার! বিপত্প্রতীকা বার্থ শঙ্করনন্দন কাঙ্িকেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।; 

ত্রিপুরারিনন্দন কার্তিকেয়ের দুষ্টিপাতমীত্র দেবগণ নাগপাশবন্ধনরূগ বিপদ ৪? 

হইতে বিমুক্ত হইলেন। তখন তাহার! প্রব্ল জিগীষু কাধ্ডিকেয়ের নিকট টর্ণ 
হইয়। তাহার সেবা (স্তব) করিতে আরন্ত করিলেন ॥ ৭॥ 

অনন্তর প্রচণ্ড বাহুবলশালী, রোধা গ্প্রজ্মলিত, দেবশত্র তারকাস্থুর তা 

সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার দ্বারা সহসা নাগণা! 
বদ্ধ হইয়াও অন্নবয়স্ক কাণ্তিকেয়ের কৃপাদৃষ্টিতে মুক্তিলাত করিল; অতএব এন 

সত্বর বাহুবলোদ্ধত এ কাষ্ডিকেয়ের নিকট যুদ্ধার্থ রথচাঁলন। কর। আমি মু 

(উহাকে নিহত করিয়া) শৃগালাদি পশুদিগকে বলি প্রদান করিব । আমি একা 

উহাকে দেখিব অর্থাৎ & কার্তিকেয় কতদূর সামর্ধ্যবান্, দেখিতে হইবে |" ৮? 
তখন তার্কানুরের প্রচণ্ড রথ তৎক্ষণাৎ সারথি. কর্তৃক পরিচালিত হইয়া গর 

কালীন প্রঙ্ষুব্ মেধ ন্যায় ধীরগন্ভীরশবে প্রস্থিত হইল, তৎকালে সেরা 

চক্রে শক্রসৈত্ত দলিত হইতে লাগিল 3 তাহাদিগের মাংস, অস্থি ও শির 

চক্র বিলিপ্ত হইয়া গেল ॥ ১ ||, প্রলয়কালীন পবনচাণিত পর্বতরানের %ি 
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চতামাণমবলোক্য দিগীশসৈন্যং, শস্তোঃ স্থতং সমরকেলিকুতৃহলোৎকম্। 

|মদোঃকলিতকান্মকদণ্ডচগু, প্রোবাচ বাচমুপগম্য স কাত্তিকেয়ম্ ॥১২| 

শন্ততাপসশিশো ! বত মুগ্চ মু, দোদপমত্র বিরম ত্রিদিবেন্দ্রকার্য্যাৎ | 
; কিমত্র ভবতোহনুচিতৈরতীব, বালত্বকোমলভূজাতুলভারভূতৈঃ ॥১৩। 

'এ্মেব তনয়োহসি গিরী শগৌর্য্যোঃকিং যাসি কালবিষয়ং বিষমৈঃ শরৈর্মে। 

গামতোহপসর জীব পিতুর্জনন্যাঃ,তুর্ণং প্রবিশ্থ বরমন্কতলং বিধেহি ॥১৪। 

ক ন্বয়ং কিল বিশৃশ্য গিরীশপুত্র, জন্তদ্বিষোহস্ত জহিহি প্রতিপক্ষমাশড। 

্য়ং পয়সি মজ্জতি দুধিগাহো,পধাণনৌরিব নিমজ্জয়তে পুরা স্বাম্ ॥১৫। 
নিশম্য বচনং যুধি তারকস্ত, কল্প্রাধরো! বিকচকোকনদারুণাক্ষঃ | 

ক্ষোভাৎ ভ্রিলোচনস্ত্রতো ধনুরীক্ষমাণঃ, 

প্রোবাচ বাচমুচিতাং পরিমুশ্া শক্তিম্ ॥ ১৬। 

অস্থুররথ সৈন্যগণকে চুর্ণাক্ৃত করিয়া, তাহাদের আত্ুনাদে ভীমমৃন্তি ধরিয়া 

নতেছে দর্ণন পূর্বক দেবরাজের সৈগ্ঠগণ ভয়ে কম্পিত ও ক্ষোভ প্রাপ্ত 

[|| ১১ ।। 

তখন দিক্পতিসৈন্কে ক্ষুব্ধ ও কাণ্তিকেয়কে কলহকেলিকৌতুকে উৎস্থৃক 

[ব। তাবকাস্থুর উ্কট বাহুদ্বনে ধনু ধারণ পুর্বক প্রচণ্ড হইয়া কুমারের 

ট উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল | ১২ | রে শিবতাপসের পুত্র! আমার 

ঝৃহবলগ্রকীশরূপ গর্ব পরিত্যাগ কর (আমার বিনাশরূপ) দেবেন্ত্রের কার্য্য- 

[হইতে ক্ষান্ত হও; তুমি বালক, তোমার বাহুধুগল অত্যন্ত কোমল ; উহা! বহু 
বুহন করিতে অসমর্থ; অতএব আমার প্রতি অন্ধুপযুক্ত (কপাণাদি) শন্তরপ্রয়োগে 

$ল? (আমার প্রতি অন্ত্শস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহা নিক্ষল হইবে )॥১৩ ॥ তুমি 

গীরীর একমাত্র পুত্র, আমার ভীষণ শরজাল দ্বারা কেন শমনগৃহে যাইতে উদ্ভত 

ত্হ ? এখন যুদ্ধ হইতে অপস্ত হও, (দূরে প্রস্থান কর); জীবনরক্ষা। কর, শীঘ্ব 

চজননার নিকট গমন পূর্বক তাহাদিগের বরণীয় ক্রোন্ছদেশে আশ্রয় লও ॥১৪। 
রিশপুত্র! তুমি স্বরং সম্যক্বিবেচন। করিরা জন্তারি ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ আমাকে 

যাগ করিয়া শীঘ্র প্রস্থানকর। এ ইন্দ্র স্বয়ং অতলম্পর্শ জলেনিমগ্ন পাষাণ- 

রি ন্যায় আপনি মগ্নু হইবার পূর্বে তোমাকে নিমগ্ন করিম্মা ফেলিবে ॥ ১৫। 

তারকাসুরের এইরূপ (গর্বিত ) বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষবশে ত্রিনেত্রনন্দন 
বের অুধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল? নেব্রন়্ রক্তৃপদ্নের ন্যায় অরুণবর্ণ হইল, 



১৮০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

দৈত্যাধিরাজ ভবতা যদবাদি গর্ববাৎ, তৎ সর্ববমপ্যুচিতমেব তবৈ কিন্ত 
দ্রষ্টাম্মি তে প্রবরবাহুবলং বরিষ্ঠং, শত্ং গৃহাণ কাম্মকমাততজ্যম্॥ ১৭। 
ইত্যুক্তবন্তমবদত ব্রিপুরারিপুক্রং, দৈত্যঃ ুধৌষ্টমধরং কিল নিবিভিদ। 
ুদ্ধার্থমুদ্তটভূজাবল-দর্পিতোহসি, বাণান্ সহম্ব মম সাদিতশত্রপৃষ্ঠান্ ৮ 

: দুপ্প্েক্ষণীয়মরিভিধ নুরাততজ্যং, সচ্ভো। বিধায় বিষমান্ বিশিখান্ ন্যধন্ত। 

সক্রোধভীমভুজগেন্দ্রনিভং স্বচাপং,চগুং প্রপঞ্চয়তি জৈত্রশরৈঃ কুমারে।) 
কর্ণান্তমেত্য দ্িতিজেন বিকৃষ্যমাণং,কোদগুমেতদভিতঃ স্তযুবে শরৌঘান। 
ব্যোমাঙ্গনে লিপিকরান্ কিরণপ্ররোহৈঃ, সান্দৈরশৈষককুভাং 

পলিতং করিষুন্॥ ২ 

বাণৈঃ স্তুরারিধনুষঃ প্রশ্থতৈরনস্তৈনির্ধোষভীষিতভটো লসদংশুজালৈঃ। 
অন্ধীকৃতাখিলম্রেশ্বরসৈন্য ঈশসূনুঃ কুতোইপি বিষয়ং ন জগাম দৃফ্টঃ॥) 

পেশি পিস 

তিনি শরাসনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তিনামক অন্তর স্পর্শ পূর্বক আত্মার 

প্রত্যৃত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥ “হে দৈত্যাধিরাজ ! তুমি গর্বভরে যাহা বনি 

তোমার পক্ষে তাহা সঙ্গত; কিন্তু আমি তোমার স্ুমৃহৎ প্রবল বাহুবল প্র 

করিতে ইচ্ছা! করি ; অতএব অস্ত্র গ্রহণ কর, শরাঁসনে জ্যাসংযৌজনা কর।” ১৭ 

ব্রিপুরারিনন্দন কান্তিকের এই কথ বলিলে তারকাস্ুর রোষবশে ঘধরো 

দংশন পূর্বক বলিল, “(হে শিশো!) তুমি যুদ্ধ করিবার জন্য উৎকট ভু 

দর্পিত হইয়াছ; অতএব আমার যে সকল শর শক্রদিগের পৃষ্ঠদেশ বিদারিত 

তাহা সহ কর। (আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কিন্তু তোমার দুর্দশার পারি 

থাকিবে না) ॥ ১৮॥” 

অনন্তর কুমার রোষবশে ভীমমৃত্তি সর্পরাজ-সনৃশ প্রচণ্ড কার্দুকে জয়সাধন ধ' 

সমূহ যোজন! করিলে, সেই তারকাস্থুরও তৎক্ষণাৎ বিপক্ষগণের ছুশ্রেক্ষ্য শা, 

বিস্তৃত জ্যারোপণ পূর্বক ভীষণ শর সকল যোজনা করিল॥ ৯৯॥ দিতিনন 

তারকান্থুর কর্তৃক আক্ষ্যমাণ কোদণ্ড আকর্ণ আরুষ্ট হইয়া ী 

করিল। বোধ হইল যেন, এ সকল শরজাল নিবিড় কিরণাদ্ুরমানা দার 

রাঙ্ণে চিত্রকর্ম সম্পীদন পূর্বক দিগঙ্সনাগণের বার্ধক্যন্বনিত শুরুতা রা 

করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে অর্থাৎ অসুরপ্রক্ষপ্ত বাণজালের কিরণে দশদিক ্ 

হইয়া উঠিল ॥ ২০ ॥ শরজারের নদে যোদ্ধগণ ভীত হইয়া উঠিল, দেবেন 
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বেন মন্মথরিপোস্তনয়েন গাঢ়মাকর্ণকৃষ্টমভিতো ধনুরাততজ্যম্। 
গানসূত নিশিতান্ যুধি যান্ স্থজৈত্রান্তৈঃ সায়কা বিভদ্দিরে সহস। 

স্বরারেঃ ॥ ২২ ॥ 

'জ স্থুরারিশরছুর্দিনকে নিরস্তে, স্াস্তরাং নিখিলখেচরখেদহোতৌ । 
বঃ প্রভা প্রভুরিব স্মরশক্রসুনুঃ, প্রদ্োতনঃ স্বঘনদুদ্ধরধামধাম| ॥ ২৩ ॥ 

বাথ দুঃসহতরং সমরে তরস্বী, ধাঁমাধিকং দধতি ধীরতরং কুমারে । 

যাময়ং সমরমাশু মহাস্ত্ররেন্দ্রৌ, মায়াপ্রচারচতুরো রচয়াঞ্চকার ॥ ২৭ ॥ 

য় কৌপকলুধো বিকটং বিহস্য, ব্যর্থ, সমর্থ্য বরশস্্রযুধং কুমারে। 

ুর্জগদ্বিজয়ছুললিতঃ সহেলং, বায়ব্যমনত্রন্থুরো ধনুষি ন্যধত্ত ॥ ২৫ ॥ 

্লীনমাত্রমপি বস্য যুগান্তকীলভূতভ্রমং পরুষভীষণঘোরঘোষঃ। 

দ্ধতধুলিপটলৈঃ পিহিতীম্বরাশঃ, প্রচ্ছন্নচগ্ডকিরণো নাসরৎ সমীরঃ ॥২৬ ॥ 

/ত) দীপ্যমান-জ্যোতিধিশিষ্ট অসংখ্য শর দ্বারা শঙ্করনন্দন কান্তিকেয় কোন 
স্তরই দর্শনগোচর হইলেন না । ( বাণজালে সমাচ্ছন্ন হইয়। পড়িলেন )॥ ২১॥ 
তদনস্তর মদনারি শঙ্করের পুত্র কার্তিকেয় গাঁঢ়ভাবে আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক 

সনে জ্যারোপণ করিলে; সেই শরাসন হইতে চতুর্দিকে যে সকল তীক্ষ শরজাল 

(পন্ন হইল, তন্ারা সুবারি তারকাস্ুরের জরশীল বাণসমূহ সহসা খণ্ড থ্ড 

টয় পাড়ল॥ ২২॥ সমস্ত বিমানচারিগ্জণের ক্লেশের কারণস্বরূপ তারকাস্থরককত 

বর্ষণ নিবারিত হইলে, সহসা ন্মরারিনন্দন কাণ্তিকেয়দেব সুষ্্যের ন্যায় দীপ্যমান 

নিরতিশয় দুদ্ধব তেজোরাশির আধারম্বরূপ হইয়া শোতা পাইতে লাগিলেন ॥২৩| 
অনন্তর কাগিকেয় রণক্ষেত্রে ছুঃসহতর অতিগন্ভীর সুমহত তেজ ধারণ করিলে 

নাপ্রকাশে সুচতুর মহাবল তারক আশু মায়াধুদ্ধের অবতারণা করিল ॥ ২৪ ॥ 

চািকেয়ও সেই মায়া বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন )। প্রধান প্রধান অস্ত্র দ্বারাও 
প্রিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করা নিক্ষল বিবেচনা করিয়া, বরাগুঞয় হেতু ছুর্ষিনীত, 

শন সেই তারকান্থুর সহসা রোষকলুষ হইয়! বিকট হাস্য সহকারে অবজ্ঞার 

ইত শরাসনে বায়ব্যান্ত্র যোজনা করিল ॥ ২৫ ॥ এ অন্ত্রন্ধানমা্র কর্কশ; ভীষণ 

গভীর শব্দ সহকারেৎবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; ধৃঙ্জিরাশি উথ্থিত হইয়া 

নিল ও দিঝুনমৃহ আচ্ছাদিত করিল) তীক্ষরণি ক্র্ধ্যদেব "আর্ত হইয়া 
ডিলেনু এবং প্রলয়কালীন ভ্রমের স্ঠায় ্ রান্তিউপস্থিত হইল ॥ ২৬॥ সুরসৈন্ত- 
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কুন্দোজ্ৰবলানি সকলাতপবারণানি, ধূতানি তেন মরুতা ম্থরসৈনিকানাম। 

উ্ভীয়মানকলহংসকুলোপমানি, মেঘাতধূলিমলিনে নভসি গ্রসক্রঃ | 
বিধ্বস্ত তেন স্তুরসৈন্যমহাপতাকা, নীত। নভঃস্থলমলং নবমন্লিকাভাঃ! 

্ব্গাপগাজলমহৌঘসহস্রলীলাং, ব্যাতেনিরে দিবি সিতাম্বরকৈতবেন।২/ 

ধুতানি তেন স্থুরসৈন্যমহাগজানাং, সদ্যঃ শতানি বিধুরাণি দলৎকুথানি। 

পেতুঃ ক্ষিতৌ কুপিতবাসববজ্লুনপক্ষস্য ভূধরকুলস্ত তুলাং বহস্তি ॥ ২৯। 

তান্তাঃ খরেণ মরুত। রথরাক্য়োইপি, দোধুয়মাননিপতিঝুতুর্মান্চ। 

বিশ্রস্তসারথিকুলপ্রবরাঃ সমন্তাদব্যাবৃত্য পেতুরবনৌ স্থরবাহিনীনাম্ ॥ ৬। 

হিত্বায়ুধানি স্থুরসৈন্যতুরক্গবাহা, বাতেন তে বিধুরাঃ স্থরসৈ্যমধ্যে। 

শন্ত্রাভিঘাতমনবাপ্য নিপেতুরুরব্যাংস্বীয়েধু বাহনবরেষু পতৎস্থ সংস্থ॥৩১। 

তেনাহতান্ত্রিদশসৈন্তপদাতয়োহপি, অস্তাযুধাঃ স্থবিধুরাঃ পরুষং রসন্ত;। 

বাত্যাবিবর্তদলবদ্ত্রমমেত্য দুরং, নিপেতুরম্বরতলাদ্বস্তরধাতলেহম্মিন্॥ ৩ 
৮ শশী সপিসপশশি পাশপাশি নি টিটি টিটি 

সপ. 

গণের কুন্দপুষ্পতুল্য উজ্জল ( শ্বেতবর্ণ) ছত্রসকল সেই বাদুবেগে চালিত ও কলহ 

পংক্তির ন্যায় উড্ভীয়মান হইয়। মেঘবৎ আভাবিশিষ্ট ধূলিমলিন আকাশে ব্য 

হইয়া পড়িল ॥২৭॥ সুুরসৈত্তগণের নবমল্লিকা পুষ্পবৎ স্ুৃশ্ত পতাকারা্িঃ 

বামুবেগে নিরতিশয় খণ্ড খণ্ড হইয়া গগনমার্গে নীত হইলে বোধ হইল ছে 

আকাশনদী মন্দাকিনীর জলপ্রবাহ খণ্ড খণ্ড বসনচ্ছলে সহত্র সহস্র প্রকারে হান 

বিস্তার করিতেছে ॥২৮॥ দেবসেনাস্থিত শত শত মহাগজ সেই বাুবেগে চারি! 

ও কাতর হইয়। তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল; তাহাদিগের পৃয়ি 

আস্তরণ ছিন্ন হইয়া গেল। দেবেন্্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্ত দ্বার! পক্ষচ্ছেদ্র করিলে গ্' 

তের যেরূপ অবস্থা ঘটে, এ সকল হস্তী তৎকালে মেইরূপ সাদৃশ্ঠ ধারণ করিল 

সেই প্রচণ্ড বাুবেগে তুরঙ্গমগণ পুনঃ পুনঃ কম্পিত ও নিপতিত হইতে লাগি 

সারধিগ্রবরগণ বিজ্স্ত হইল; এইরূপে দেববাহিনীর রথসমূহ সমস্তাৎ পর্যান্ 

হইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ সেই বাযুবেগে কাতর হা 

সুরসৈম্ঠমগুলীস্থ অস্বারোহীরা সৈন্যদলমধ্যে অন্তরস্ত্র পরিত্যাগ করিল তাহা 

অন্ত্রাধাত প্রাপ্ত হইল নী বটে, কিন্ত স্ব স্ব ঘোটকরাঞ্জ ভূলে পতিত হাঃ 

আপনারাও ধধাতলে নিপতিত হইল ॥ ৩১॥ সুরগণের পদাতি সেন্তেরা বীর 

হইয়াও সেই বায়ুবেগে তাড়িত, অতিশয় কাতর হইল) তাহাদিগের রী 
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বিলোকা স্থরসৈম্যমথো অশেষং, দৈত্যেশ্বরেণ বিধুরীকৃতমন্ত্রযোগাৎ। 

নিকনাথকমলাকুশলৈকহেতুিব্যং প্রভাবম্তানোদতনুঃ স দেবঃ ॥ ৩৩॥ 
নাজ ঝিতং সকলমেব স্থারেন্্রসৈন্যং,স্বাস্থাং প্রপদ্ঠ পুনরেব যুধি প্রবৃত্তম্। 
স্ছজদ্দহনদৈবতমন্তরমিদ্মুদ্দীপ্তকৌপদহনঃ সহসা স্ুরারিঃ ॥'৩৪ ॥ 

তকালজলদদ্যুতরে! নভোহন্তে, গাটান্মকারিতদিশো ঘনধূমসংঘাঃ। 

। প্রসক্ষরসিতোৎ্পলদামভা সো,দৃগ্গোচরত্বমখিলং ন হি সন্য়ন্তঃ ॥৩৫) 

চক্রবালগিলনৈর্মলিনৈস্তমোভিলিপ্তং নভঃস্থলমলং ঘনবৃন্দসান্দ্রঃ | 

দিলোক্য মুদিতাঃ খলু রাঁজহংসা,গন্তূং সরঃ সপদি মানসমীযুরুচ্চৈঃ ॥৩৬ 

'ল বহ্ছিরতুলঃ স্থুরসৈনিকেষু, কল্পান্তকালদহনপ্রতিমঃ সমন্তাৎ। 
[মুখানি বিমলা ন্যখিলানি কীলাজালৈরলং কপিলয়ন্ সকলং নভোইপি।৩৭ 
এ কি লু বুল হন হি আহ ২ ৮ সপ শশী শীশাশিপপিস্পিসপি তা পাপা পপ পাত 

হ অন্ন স্বলিত হইথা পড়িল ; তাহারা কঠোর-স্বরে চীৎকার করিতে করিতে 

যাবিতাডিত পত্রব্ নিরতিশয় বিবূর্ণিত হইয়া অন্বরতল হইতে ভূমিতলে 

তিত হইল ॥ ৩২। 

এই প্রকারে অস্থুররাজ তারক কর্তৃক বায়ব্যান্্রপ্রভাবে সমগ্র স্ুরসৈন্যকে 

ডিত দেখিয়া শস্ত্রাদিকুশল কাঠিকেয়দেব অলোকসামান্য প্রভাব বিস্তারিত 

লেন। এই প্রভাবই দেবরাজের স্বর্গলঙ্ষী প্রত্যাহরণের একমাত্র নিদান ॥৩৩| 
ধন্দ্রর সেন্যসকণ কার্ডিকেয়ের প্রস্তাবে বারব্যান্্র হইতে মুক্ত হই স্বাস্থ্য 
পূর্বক পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; তদ্দর্শনে স্ুররিপু তারকাসুর রোষানলে 

লিত হইয়। তৎক্ষণাৎ প্রদীপ্ত আগ্রেয়ান্ত্র প্রয়োগ করিল ॥ ৩৪॥ তখন 
কালান নীলমেঘের শ্ায় কৃষ্ণবর্ণ, নীলোৎপলমালার ন্যায় দীপ্তিমান্, নিবিড় 
াশ পুর্বাদি দিক্সমূহ অন্ধকার করিয়া! সমস্ত জগৎ দৃষ্টির অগোচর করিয়া 
পল এবং (দেখিতে দেখিতে ) সেই ধূমরাশি গগনপ্রান্তে বিস্তৃত হইয়া 
প॥৩৫॥ এইরূপে দিক্চক্রবাল, আচ্ছাদিত করিব! জলদজালবৎ নিবিড়, 
. ₹ষ্বর্ণ ধূমবাশি গগনমগুল নিরতিশয়রূপে আচ্ছাদিত করিলে, রাজহংস- 

( মেঘোদয়ন্্রমে ) পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মানস-সরোবরে গমন করিতে 
লাধী হইল । ( বর্ষকালেই রাজহংসেরা মানস-সরোবর্বে গমন করে, ধৃমরাশি 
স মেখোদয়-তম হওয়ায় তাহারা বৃর্ধার' অভ্যুদয় মনে করিয়া মীনসসরোবরে 
তৈ উগ্ভত হইল ) ॥ ৩৬ ॥ কল্পাত্তকালীন রু]লগ্রিসন্লিভ অতুলনীয় সেই অগ্নি 



১৮৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

উজ্জাগ্রস্য দহনস্থ নিররগলস্ত, ভ্বালাবলীতিরতুলা ভিরনারতাভিঃ | 
কীর্ণং পয়্োদনিবহৈরিব ধূমসংঘৈর্ষোমাত্যলক্ষ্যত কুলৈস্তড়িতামিবোষী। 
গাঢান্তয়াৎ বিয়তি বিদ্রুতখেচরেণ, দীপ্তেন তেন দহনেন স্ুভুঃসহেন। 

দন্দহামানমখিলং স্থররাজ-সৈন্যমত্যাকুলং শিবন্ৃতস্য সমীপমাপ ॥ ৩১। 

ইত্যগিন! ঘনতারেণ ততোইভিভূতং, তদ্দেবসৈন্তমখিলং বিকলং বিলোঝ 

সম্মেরবক্ত,কমলোইন্ধকশক্রসূনুর্বাণাসনেন সমধন্ড স বারুণাস্তরম্॥ ৪০। 

ঘোরান্ধকারনিকরপ্রতিমো যুগীন্তকালানলপ্রবলধূমনিভো! নভোইন্তে। 

গর্জভারবৈধিঘটয়ন্নবনীধরাণাং, শূঙ্গাণি মেঘনিবহো! ঘনমুজ্জগাম ॥ 8১। 
বিদ্যুল্লতা বিয়তি বারিদরূন্দমধ্যে, গন্তীর-ভীষণরবৈঃ কপিশীকৃতাশা। 
ঘোরা যুগান্তচলিত্য তয়ঙ্করাথ, কালস্য লৌলরসনেব চমচ্চকার ॥ 8২। 

কাদম্বিনী বিরুরূচে বিষকণ্ঠিকাভিরুভ্তালকালরজনীজলদীবলীভিঃ। 
বোমা চ্চকৈরচিররুক্পরিদীপিতাংশাদৃষটিচ্ছদা বিষমঘোষবিভীষণা চ$৫ 

শা ীাশাশীীটী। 

জালামাল। দ্বারা সমগ্র নির্মল দিক ও নতত্তল নিরতিশয় কপিলবর্ণ ক 

সুরসৈন্যগণের মধ্যে সমস্তাৎ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল ॥৩৭॥ সেই এডি 

রহিত প্রজ্বলিত অগ্নির অতুলনীয় অবিচ্ছিন্ন জালামলা এবং ' মেধা 

ধূমরাশি দ্বারা গগনতল পরিব্যাপ্ত হইলে বোধ হইল যেন, বিছ্যুৎরাশিতে সানী 

হইয়াছে ॥৩৮॥ সেই তারকাস্ুর-প্রক্ষিপ্ত আন্ত্রোথিত অগ্নির তয়ে ক্যা গণন্যাঃ 

গণ পলায়ন করিলেন। তখন সেই সুছুঃসহ বহ্ছি কর্তৃক দহামান ও আৰু 

হইয়া! সমগ্র দেবসৈন্য শিবনন্দন কার্তিকেয়ের নিকট উপস্থিত হইল ॥৩৯। 

অনন্তর এই প্রকারে ঘনতর অগ্ি দ্বারা স্ুরসৈ্যগণকে অভিভূত ও দি 

দেখিয়া অন্ধকারিনন্দন কার্তিকেয় ঈষদ্াস্ত সহকারে শরাসনে বারগান্ সঃ 

করিলেন ॥ ৪০ ॥ তখন কল্লাস্তকালীন অগ্নির প্রবল ধূমসদৃশ, ধোরাস্বকাররা+ 

সন্িত জলদজাল গর্জনশব্দে পর্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া নতোমার্গে নিবি 

আবিভূতি হইল ৪১। পরক্ষণেই প্রলয়কালীন চপল যমরাজের তীষণ লগ 

নাঁর তায় ঘোররূপিণী বিদছ্য্লতা গগনমার্ে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে দিক 

কপিশবর্ণ করিয়া সেই মেঘমালামধ্যে আবিভূ্ত হওয়াতে সকলেই চমকিতরহ 

উঠিল। ৪২॥' উৎকট, জলপৃরিত, কৃষ্ণপ্ষীয় রজনীর ন্যায় ঘোররষবর্ণ 

দ্বারা উপলক্ষিত হইযনা গগনমার্গে ঘোরগর্জন সহকারে কাদঘিনী শো 



কুমারসম্ভবম। ১৮৫ 

স্তর পিদধতাং ককুভাং মুখানি, গরজারবৈরবিরতৈত্তদতাং মনাংলি। 
ভতামতিতরামনণীয়সীভিরধারাবলীভিরভিতো বর্ষে সমূহৈঃ ॥ ৪8 ॥ 

স্বকারপটলৈঃ পিহিতাম্বরাণাং, গ্ভীরগঞ্ভনরবৈর্ধযথিতাস্থুরাণাম্। 
তয়া জলমুচাং বরুণীস্ত্রজানাং,বিশ্বোদরন্তরিরপি প্রশশাম বহ্ছিঃ 18৫ 

[াহপি রোষকলুষো নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈরাকর্ণরুষ্টধনুরুৎপতিতৈঃদভীমৈঃ। 
[তিবিদ্দতপমন্তস্থরেন্্রসৈন্যো, গাঁটং জঘান মকরধবজশক্রসূনুম্ ॥ ৪৬ ॥ 

'হপি দৈতযবিশিখপ্রকরং সচাপং,বাঁণৈশ্চকর্ণ কণশো রণকেলিকারী । 

| যোগবিধিশুক্ষমন1 যমাগ্যৈঃ,সাংসারিকং বিষয়সঞ্ঘমমোঘৰীর্য্যম্ ॥৪৭॥ 

[ভীষণমুখোহম্থরচক্রবর্তী, সন্দীপ্তকোপদহনোহথ রথং বিহায়। 
ুকরালকরবালকরোহস্থরেন্্রস্তং প্রত্যধাবদতিতস্ত্িপুরারিসুনুম্ ॥ ৪৮ ॥ 

'পতন্তমন্থরেশ্বরমীশপুল্রো, ছুর্বারবান্থবিভবং স্থরসৈনিকৈস্তম্। 

| যগান্তদহন প্রতিমাং মুমোচ, শক্তিং প্রামৌদবিকসদ্বদরনারবিন্দঃ 08৯ 

লী রা পা 

ন। তংকালে সেই মেঘমালাতান্তরগত বিদাত দ্বার! চতুর্দিক আলোকিত 
উঠিল; স্ৃতবাং দ্ষ্টিশক্তির বিদ্ধ ঘটিল না ॥ ৪৩॥ তখন গগনতল ও 
সকল আচ্ছাদন করিয়া, অবিরত গণ্জনশন্দ সহকারে লোকের মন বিক্ষুব্ধ 

1 জ্লধরসমূহ ভূরিপবিমিত ধারাসম্পাতে সমস্তাৎ্, বারিবর্ষণ করিতে আরন্ত 
[॥48॥ তখন বরুণান্ত্জাত মেঘমুটলা ঘোরত্তর তিমিররাশি দ্বারা আকাশ 

দিত এবং গতীরগর্নশব্দে অসুরগণকে ব্যথিত করিয়া জলবর্ষণ করিতে 
॥ কবিলে তদ্দারা বরহ্মাগুভাণ্তোদরব্যাপী সেই অগ্নি নির্বাণপ্রাপ্ত হইল ॥ ৪৫॥ 
নন্তব সেই তারকাস্থর রোষকলুষিত হ ইয়া আকর্ণ আকুষ্ট শরাঁসন হইতে 
ধ্ নিশিত, ভীষণ ক্ষুরপ্রন্ত্ দ্বার! মদনারিনন্দন কান্তিকেয়কে প্রহার করিল । 
ক সেই অস্ত্র দর্শনে ভীত হইয়া দেবেন্দ্রের সৈশ্যগণ পলায়ন করিতে 

[॥৪8৬॥ যোগাত্যাসপ্রতাবে নীরসচিত্ত যোগী যেংন যয়নিয়মাদি যোগ- 

দ্বারা অমোঘবীর্ষ্য সাংসারিক বিষয় সকল ছেদন করে, রণকেলিপরায়ণ 

কও সেইরূপ বাণ দ্বারা তারকাস্ুরের সশর শরাসন ক্ষুদ্র ক্ষন খণ্ডে ছেদন 
ফেলিলেন॥ ৪৭ ॥ তখন অনুরচক্রবর্তী দৈত্যরাজ তারক*কোপাগ্ি-প্রলিত 

চীষ জকটিকুটিমুখে দক্ষিণহস্ত তক্কর করবা উত্তোলন পূ্্ষ রথ পরি- 
উরিয্ হরনন্দনের অভিমুখে প্রধাবিত হইল্॥৪া দেবসৈম্বগণ যাহার বাহুবল 

৪ 



১৮৬ কালি দাসের গম্থাবলী। 

উদ্দ্যোতিতান্বরদিগন্তরমংশুজালৈঃ, শক্তিঃ পপাত হৃদি ত্য মহাস্রকব 
্াশ্রুতিঃ সহ সমস্ত-দিগীশ্বরাণাং,শোকোষ্চবাষ্পসলিলৈঃ সহ দানরানী় 
শক্ত্যা হৃতাত্তমন্থরেশ্বরমা পতন্তং, কল্লান্তবাতহতভিনমিবার্রিশৃঙ্গমূ। | 

দৃষ্ট। প্ররূঢপুলকাঞ্চিতচারুদেহা, দেবাঃ প্রমোদমগমংস্থিদশেন্্মুখযাঃ॥ 
যত্রাপতৎ স দনুজাধিপতিঃ পরান্থুঃ, সংবর্তকালনিপতচ্ছিৎবীন্দরতুলাঃ। 

হত্রাদধাৎ ফণিপতির্ধরগীং ফণাভি স্তদ্ভূরিভারবিধুরা ভিরধোত্রিজন্তীম্॥ 

্বর্গাপগানলিলনীকরিণী সমন্তাৎ, সৌরভ্যলুন্ধমধুপাবলিসেব্যমানা। 
কল্ক্রমপ্রসবৃষ্টিরভূন্নতস্তঃ, শান্তোঃ স্বম্য শিরসি ভ্রিদশারিশত্রোঃ। 
পুলকভরবিভিন্নবারবাণা, ভূজবিভবং বছ তারকস্ শত্রোঃ। 
সকলম্থরগণ| মহেন্দ্মুখ্যাঃ, প্রমদমুখচ্ছবিসম্পদোইভ্যনন্দন্ ॥ ৫3॥ 

শা শীত সস 

নিবারণ করিতে সমর্থ নহে, সেই দৈত্যপতি তারকাস্থুরকে সমীপাগত দে 

হরনন্দন কার্ডিকেয়ের মুখকমল আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিল; তিনি এ 

কালীন অগ্নির ন্যায় শক্তিনামক অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৯॥ কুমারের [ 

শক্তি প্রভাজাল দ্বার! গগনতল ও দিগন্তর প্রদীপ্ত করিয়৷ দিক্পালগণের আনদ 

ও অসুরগণের শৌকসন্তপ্ত বাষ্পসলিলের সহিত মহাস্থুর তারকের হা 

নিপতিত হইল অর্থাৎ অসুররাজের বক্ষঃস্থলে অস্ত্র পতিত হইবামাত্র দিব্গ 

গণের আনন্দাশ্র ও অন্গুরসৈন্যদিগের *শোকাশ্র নিপতিত হইতে লাগিন।! 

প্রলয়কালীন বায়ু দ্বারা আহত হইয়া পর্বতশৃঙ্গ যেমন বিদারিত হয় মৌ 

সমীপাগত অস্থুরপতিকে শক্তি অস্ত্র দ্বারা গ্রতানু দেখিয়া ইন্দ্রাদিদেবগণ 1 

আনন প্রাপ্ত হইলেন; .তাহাদের দেহ আনন্দজনিত পুলকে রোমাঞ্চিত ₹ 

উঠিল॥ ৫১।॥ প্রলয়কালে,যেমন পর্বতপতি নিপতিত হয়, সেইরূপ দৈতা 

তারক গতাসু হইয়া যে স্থানে .পতিত হইল, তাহার দোহের গুরুতারে 

তূমিভাগ পাতালতলে প্রবেশের উপক্রম করিল ).. অমন্তদেব অতি কটে ॥ 

সমূহ দ্বারা সেই স্থান ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৫২॥ তখন অনুরশক্র শত 

মন্তকে নভৌমাঁ্দ হইতে সমস্তাৎ কল্পতরুজাত পুষপবৃষ্টি হইতে লাগিন। ও গা 

সুরনদী মন্দাকিনীর“বরিসীকরম্পর্শে মবশীতল এবং স্ুগন্কলুৰ মধুপরুণ ্ 

পুষ্পের চারিদিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫৩॥ তথন মহেন্দ্র দর 

দেহে আনবে রোমা সত, হই বরমতেদ পূর্বক প্রকাশ গাই 



কুমারসৃম্তবম. | ১৮৭ 

ঠবিষমশরারেঃ সূনুনা জিফুনাজৌ,ত্রিভুবনবরশল্যে প্রোদ্ধতে দানবেন্দরে 

রিপুরথ নাকস্যাধিপত্যং প্রপদ্ঠ, ব্যজয়ত স্থরচড়ারত্বৃষ্টাগ্রুপাদঃ ॥৫৫॥ 

ইতি প্রীকুমারসম্তবে মহাকাব্যে কালিদাসকতো তারকাস্থরবধো নাম 
সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭॥ 

ং াহাদিগের মুখকান্তি সমুজ্জল হইল; তাহার তারকারি কার্ডিকেয়ের 
[বলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪॥ এই প্রকারে মদনারি 

রর পুত্র জয়ণীল কার্ডিকেয় সংগ্রামে ত্রিভুবনের শল্যস্বরূপ অসুরেন্দ্র তারককে 

রি (নিহত ) করিলে বলনিম্দন ইন্দ্র স্বর্গলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয় 

যুক্ত হইলেন; তখন সমস্ত দেবগণ স্ব স্ব চূড়ারত্ব দ্বার! তাহার চরণাগ্রে প্রণাম 
তে লাগলেন ॥ ৫৫ ॥ 

কুমারসন্তবং সমাগুম্। 





রঘুবংশম | 
প্রথমঃ সর্গঃ। 

শারঈ 

বাগর্ধাবিব সম্প্ক্ডৌ বাগণ্থ-প্রতিপত্তয়ে । 
জগতঃ পিতার বন্দে পার্ববতীপরমেশ্বরৌ ॥ ১ ॥ 

ক সূ্্যপ্রতাবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ। 
তিতীষুদুস্তরং মোহাদুড়পেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২॥ 
মন্দ কবিষণঃপ্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্ততামূ্। 
প্রাংশ্ুলভ্যে ফলে লোভাদছ্দ্বানতরিব বামনঃ ॥ ৩॥ 
মথবা কৃতবা গৃদ্ধারে বংশেহস্মিন্ পুর্ববসূরিভিঃ। 
মণৌ বজুসমুতকীর্ণে সূত্রস্তেবাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪ ॥ 
সোহহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্ণাম্ | 

সসমূদক্ষিতীশানামানাবা'রবসস নাম্ ॥ ৫॥ 

[যি শদ ও অর্থের গ্রতিপত্তির ( সম্যক্ জানলাতের ) নিমিত শব্দ ও অর্থের 
পৃক্ত (নিত্যসংবদ্ধ ) পার্ধতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১॥ ূর্যযসম্ভব 
ঝা কোথায় আর আমার অল্পবিষয়া (অন্পবোধশক্তিমতী ) বুদ্ধিই বা 
মা আমি মোহবশে ভেলা দ্বারা ছুষ্পার সাগর পার হইতে ইচ্ছুক 
ছি।২॥ আমি মূর্ধ হইয়াও কবিষশের প্রার্থী হইয়াছি; সুতরাং বামন 
(নোতবশে উন্নতপুরুষলত্য ফলগ্রহণের জন্ট বাহু উত্তোলন করিয়া উপহদসিত 
[ামিও সেইরূপ উপহীপাস্পদ হইব ॥৩॥ কিংবা ত্র যেমন স্থচি স্থারা 
ঘরের মধ্যে প্রবি হয়, আমিও সেইরূপ প্রাচীন সধীগণগ্র্ীত বাক্য- 
র দিয়া এই রদুকুলে প্রবিষ্ট হইতে পক্ষম হইব॥৪॥ . হারা আজন্ম 
কাস হও পাছার বার কারক অন্ন নিরত 



১৯০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকা মার্চিতাথিনাম্। 

যথাপরাধদপগ্ডানাং ষথাকালপ্রবোধিনাম্ ॥ ৬॥ 

ত্যাগায় সম্তুতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্। 

ধশসে বিজিগীষণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ৭ ॥ 
শৈশবেহভ্যন্তবিগ্ভানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্। 

বাদ্ধিকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥ ৮॥ 

রঘৃণামন্য়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোহপি সন্। 
তৃগুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিত? ॥ ৯। 
তং সন্তঃ শ্রোতুমহৃম্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ। 

হেন্নঃ সংলক্ষ্যতে হাগ্পো বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥ ১০। 

বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো। মনীষিণাম্। 

আসীনম্মহীক্ষিতামাদ্যং প্রণবশ্ছন্দসামিব ॥ ১১ ॥ 

থাকেন, ধাহারা আসমুদ্র ক্ষিতির অধীর, ধাহাদিগের রথ ত্রিদিবধামে ৬. 

সক্ষম, যাহারা বিধানানুসারে বহিতে আহৃতি প্রদান করেন, ধাহারা অর্ীনিা 

্ার্থনানুরূপ ফল দান পূর্ববক অর্চনা করেন, ধীহারা অপরাধ অনুসারে দি 
করেন, যথাকালে রাজকার্ষেয ধাহার। জাগৰিত থাকেন, দানাদিসৎকর্ে ঝা 

ধীহার। ধনসঞ্চয় করেন,সত্যের অন্থরোধেট্ ধাহার! মি ততাষী, কীত্িলাতোগ? 

বাহার। দিগ্বিজয় করেন? বংশরক্ষাই ধাহাদিগের দারপরিগ্রহের হেতু। গৈ 

ধীহার! অভ্যন্তবিষ্, যৌবনকালে যাহারা ভোগন্থুখে লিপ্ত থাকেন এবং 

ধাহাযা মূনিবৃত্তি ও চরমাবস্থায় যোগবলে দেহ বিসঙ্জন করেন, আমি শা 

গুণরাজিরাজিত রথুদিগের বংশাবলী কীর্তন করিব। আমার বাক্য 
, অল্পপরিমিত হইলেও রঘুবংশীয়দিগের গুণপরম্পরা শতিপুটে প্রবিষ্ট হইয়া 
আমাকে এই অবিবেচকের কার্ধ্য প্রবন্তিত করিতেছে ॥ ৫-৯॥ আমার 4 

প্রবন্ধ শ্রবণ করা সদসদ্বিচারক্ষম ( পণ্ডিত) ব্যক্তিরই কর্তব্য। কেননা।ার্ 

( পরীক্ষিত হইলেই) নুবর্ণের বিশুদ্ধি বা শ্তামিকা ( লোহাত্তরসংসকে 

লক্ষিত হইয়া থাকে,॥ ১০। 
পুরাকানে ৃর্য্যের মন্তুনামা মনস্থিগ্ণর মাননীয় এক ৬ 

(ওষ্কার) যেমন বেদের আদি” তিনিও সেইরূপ ক্ষিতিপালগণের । 



রঘুবংশম। ১৯১ 

তন্থয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ। 

দিলীপ ইত্তি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব ॥ ১২। 

বাট়োরস্কো বৃক্ষ শালপ্রাংশুম হাভূজঃ। 

আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষান্ঞো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ ॥ ১৩॥ 

সর্বাতিরিক্তসারেণ সর্বতেজোহভিভাবিনা। 

স্থিতঃ সর্ব্বোন্নতেনোব্বীং ক্রান্ত্া মেরুরিবাত্মনঃ ॥ ১৪ । 

আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ | 

আগমৈঃ সদৃশারস্ত আরম্তসদৃশোদয়ঃ ॥ ১৫ ॥ 
ভীমকান্তৈনৃপিগুণৈঃ স বভৃবোপজীবিনাম্। 

অধুয্ম্চাভিগম্যশ্চ যাদৌরতৈরিবার্ণবঃ ॥ ১৬ ॥ 

রেখামাত্রমপি ক্ষুপ্নাদামনোর্বত্বনঃ পরম্। 

ন ব্যতীয়ুঃ প্রজান্তন্ত নিয়ন্তর্নেমিবৃত্তয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 
শশী শী শাক 

[॥১১॥ ক্ষীরসাগরে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সেই পবিত্র 

শে দ্িলীপনীমা এক পবিভ্রতর রাজশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১২॥ 

| ব্ষঃসূল বিশাল, স্বন্ধ বৃষস্কন্ধের তুল্য ; তিনি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ও 

হঃ তীহাকে দেখিলে বৌধ হইত যেন, মুষ্তিমান্ ক্ষা্রধর্ম আত্মকর্মক্ষম দেহ 
পৃর্বক অবস্থিতি করিতেছেন ॥৯১৮॥ তিনি সর্ধভূত অপেক্ষা অধিক 

নূ, বায় তেজোদ্বারা তিনি মকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন ; তিনি সর্বা- 

উন্নত দেহ দ্বীরা পৃথিবীমণ্ডল আক্রমণ পূর্বক মেরুর ন্যায় অবস্থিতি 
হন॥১৯॥ তাহার আকার যেরূপ, প্রজ্ঞাও (বুদ্ধিও ) সেইরূপ ( তীক্ষ) 

 প্রচ্ার অন্নুরূপ আগম (শান্ত্রজ্ঞান) ছিল; শান্তজ্ঞানের হ্যায় আরম্ত 

ানষ্ঠান) ছিল এবং কার্ধ্যানুষ্ঠানের তুল্য ফলসিদ্ধিও হইত ॥ ১৫॥ সমুদ্র 
জণজন্ত ও রত্বরাজি দ্বারা অভিগম্য ও অধৃষ্য হয়, তিনিও সেইরূপ ভীমকান্ত 
রাশি দ্বারা আশ্রিতগণের অধৃষ্য ও অভিগম্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ জলজস্তর 
নি বণিয়া সাগর যেমন অভিগম্য নহে অথচ তদ্গর্ভে রত্বরাজি'থাকায় লোভ- 
নাকের অতিগম্য হয়, দিলীগও সেইরূপ তেজঃ প্রতাপার্দি ভামগ্ডণে লোকের 

€৭ংদাক্িণ্যা কাস্গুণে আশ্রিতগণের অভিগম্য (আশ্রয়নীয়) ছিলেন ॥৯৬। 
উ সরধির রখচক্র যেমন অগ্রনেমি হইতে রেখামাত্রও লঙ্ঘন করে না, 

সপ ৯৯৬ ক পপি পা স্পিা শিপ 



১৯২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

প্রজানামেব তৃত্যর্থং স তাত্যো বলিমগ্রহীৎ। 

সহঅগুণমুতঅষ্ট,মাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥ ১৮। 
সেনা পরিচ্ছদস্তস্ত দ্বযমেবার্থসাধনম্। 

শান্ত্েকুণ্িতা বুদ্ধিমৌ বর্বা ধনুবি চাততা ॥ ১৯। 
তস্য সংবৃতমন্ত্স্ত গুঢ়াকারেজিতম্ত চ। 

ফলানুমেয়াঃ প্রারস্তাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তন ইব ॥ ২০ ॥ 

জুগোপাত্মানমত্্স্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ। 

অগৃর,রাদদে সোহ্থমসক্তঃ স্খমন্ততৃৎ ॥ ২১॥ 
জ্কানে মৌনং ক্ষম! শক্ত ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ | 
গুণ! গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্ত সপ্রসবা ইব ॥ ২২ ॥ 

অনাকৃঈম্ত বি্ষয়ৈবিষ্যানাং পারদৃশ্খনঃ। 
তস্য ধর্ধরতেরাসীদ্বৃদ্ধত্বং জরস! বিনা ॥ ২৩ ॥ 

সুশাসনকর্তা দিলীপরাজের শাসনগুণে প্রঙ্জাবৃন্দও সেইরূপ মন্তুর সময় হট 
আচরিত নীতিপথের বিন্দুমাত্র অতিক্রম করে নাই ॥ ১৭॥ প্রজাদিগের উন 

জন্যই তিনি তাহাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিতেন। কুর্ধ্যদেব সহঅণ্ডণ এত! 

করিবার জন্যই কর গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ১৮॥ সেনা তাহার উপকরণা 

ছিল অর্থাৎ ছত্রচামরাদি যেমন রাজার উপকরণ, সেনাও তাহার তত্রগ ছি 
শাস্ত্রে অকুষ্ঠিত বুদ্ধি ও শরাসনে আরোপিত মৌব্বাঁ, এই ছুইটি দ্বারাই তা 
প্রশ্নোজন সম্পাদিত হইত॥ ১৯॥ তাহার মন্ত্রণা ও আকারেঙ্গিত ওপ্ত খাঝ্ি। 

(কেহই তাহা জানিতে পারিত ন1)) তাহার কাধ্যকলাপ যেন প্রাজনদ্া 
হায় ফলোদয় দ্বারাই অন্থমিত হইত ॥ ২০॥ তিনি নির্ভীক হইয়া আর 
করিতেন, অনাতুর হইয়। সুরত অঞ্জন করিতেন? অগৃরূ, হইয়া অর্থগঞ্চ কর 
এবং অনাসক্ত হইয়। বিষর়স্থখসভ্তোগ করিতেন ॥ ২১॥ জ্ঞান বিষ্যমানেও ফি 

মৌনভাবে থাকিতেন, শক্তি বিদ্যমানেও ক্ষমা প্রদর্শন করিতেন এবং দান 0] 

্লাঘা পরিত্যাগ'করিতেন। এই প্রকার পরম্পরবিরোধী গুণপরষ্পরা সহোর্ম 
টায় তাহার দেহে বিশ্তমান ছিল॥ ২২॥ বিষয়তোগে অনান্ুট। রববিস্তাপারণ 

ধর্ম্পরায়গ নরপতি দিলীপের বিনা জরায় বধ জন্মিয়াছিল অর্থাৎ তিনি রা 

বৃদ্ধ না হইলেও জ্ঞানে ও ধর্শে বৃদ্ধ ছিলেন $২৩॥ শিক্ষাদান ও গর 
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প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাঙ্রণাদপি | 

পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥ ২৪ ॥ 

স্থিত্যে দণ্ডয়তো দণ্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে । 
অপার্থকামৌ তস্াস্তাং ধর্ন্ম এব মনীষিণঃ ॥ ২৫। 

দাদোহ গাং স যঙ্ঞায় শল্তায় মঘবা দিবম্। 
বম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুভূ বিনদ্ধয়ম্ ॥ ২৬ ॥ 

ন কিলানুযমস্স্ত রাজানো রকষিতুর্যশঃ । 
্যাবুত্তা য পরস্বেভাঃ শ্রুতৌ তন্করতা স্থিতা ॥ ২৭॥ 

দেষ্যোহপি সম্মত? শিষটন্তস্তারতস্ত যথৌষধম্। 

ত্যাজো। দুষ্ট; প্রিয়োহপ্যাসীদস্থুলীবোরগরক্ষতা ॥ ২৮ ॥ 
তং বেধা বিদাধে নূনং মহাভূতসমাধিন! 

তগাহি সর্ব্বে তশ্তাসন্ পরার্ঘকফলা গুণাঃ ॥ ২৯ ॥| 
শপািশাী 

তিনিই প্রজাবৃন্দের পিতা ছিলেন; তাহাদিগের পিতারা কেবল জন্মদাতা 

।২৪॥ তিনি লোৌকপ্রতিষঠার জন্যই দণ্ডার্ের দণ্ডবিধাঁন করিতেন; পুন্রার্থই 
'রিগ্হ করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই মনীষী দিলীপের অর্থ ও কাম ধর্মম- 
ই হইঘাছিল॥২ ॥ তিনি যজ্জের নিমিত্তই পৃথিবী দোহন করিতেন 

নবী হইতে কন গ্রহণ করিতেন) 7 ইন্্রও শপ্যাদিবর্দনার্থ স্বর্গদোহন 

তন (জলবর্ষণ করিতেন )7 সাং তাহারা উভয়ে এই প্রকারে পরম্পরের 

[বিনিমব দ্বারা ( পৃথিবী ও স্বর্গ ) ভুবনদ্বয় পালন করিতেন ॥ ২৬॥ অন্যান্য 

তির রক্ষাকর্তী সেই দ্রিলীপের যশের অনুকরণ করিতে সমর্থ হন নাই; 
না, তাহার বাজত্বসমযে তস্করত পরস্বাপহরণ হইতে পরারৃত্ত হইয়া নামমাত্রে' 
হইত অর্থাৎ হার শীগনসময়ে তঙ্করের চিহ্মাত্র ছিল না? “চৌর্য্য” এই 
তর রত হইত ॥২৭॥ রুগ্ন ব্যক্তির নিকট উধধ যেমন আদরণীয় হয়, 

ব্যক্তি শিষ্ট হইলে তাহার নিকট সেইরূপ আদর প্রাপ্ত হইত এবং লোকে 

টি অঙ্ুলী যেমন ( ছেদন পূর্বক ) পরিত্যাগ করে, প্রিয় ব্যক্তি ছৃষ্ট হইলে 
নও সেইরূপ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন ॥ ২৮ ॥ বিধটতা কর্তৃক পঞ্চমহাভূত 
1ণের উপকরণ দ্বার! তিনি নির্শিত হইয়াছিলেন ; এই শন তাঁহার গুণরাজি 
লন পবার্ধেই নিয়োজিত ছিল।"২৯ ॥ সাগরতীর তাঁহার রাজনের বলয় 

২৫ 



১৯৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীরুতসাগরাম্। 

অনন্যশাসনামুব্বীং শশাসৈকপুরীমিব ॥ ৩০ | 
তস্য দাক্ষিণ্যরূটেন নানা! মগধবংশজা । 

প্তী স্ুদক্ষিণেত্যাসীদধ্বরস্টোব দক্ষিণা ॥ ৩১ ॥ 
কলত্রবন্তমাত্নানমবরোধে মহত্যপি। 

তয়া মেনে মনস্ষিন্যা ক্ষমা! চ বস্থধাধিপঃ ॥ ৩২ ॥ 

তশ্তামাত্বানুরূপায়ামা ত্বাজন্মসমুতস্থকঃ | 

বিলুশ্বিতকলৈঃ কালং স নিনায় মনোরগৈ? ॥ ৩৩ | 
সন্তানার্থায় বিধয়ে স্বভজাদবতারিতা | 

তেন ধূর্জগতো| গুববী সচিবেু নিচিক্ষেপে ॥ ৩৪ | 
অথাত্যর্চ্য বিধাতারং প্রঘতৌ পুক্রকামায়।। 
তৌ দম্পতী বশিষ্ঠসা গুরোর্ভগতুরাশ্রমম্ ॥ ৩৫ || 
স্িগ্বগন্তীরনির্ধোষমেকং সানানমাস্থিতৌ। 
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিছ্যাদৈরাবিতাবিব ॥ ৩৬ ॥ 

আধিপত্য ছিল না; তিনি অনন্যশাসনা এই পৃথিবীকে একটি পুরীর স্টায় 
করিতেন অর্থাৎ তিনিই পৃথিবীর একাধীখর ছিলেন ॥ ৩০ ॥ যজপতী দক্ষ 

তায় মগধকুলজাতা। দাক্ষিণ্যাদিগুণবতী ' সুনক্ষিণা-নায়ী তাহার এক আঁ 
ছিলেন ॥ ৩১॥ দিলীপের অন্তঃপুরে অগ্ঠান্ত পত্তী থাকিলেও মনস্থিনী সুদ 

. ও রাজলক্ষমী এই ছুই জন দ্বারা তিনি আপনাকে কলত্রবান্ জ্ঞান করিতেন।%। 

আয্মান্থরূপ| সহধন্থিণী সুদক্ষিণার গর্ভে আম্মজলাতে উৎসুক হইয়া তিনি & 
দিনে মনোরথ পুর্ণ হইবে, (কত বিলম্বে পুন্র জন্মিবে ), এই চিন্তায় কালা! 

করিতে লাগিলেন'॥ ৩৩॥ তিনি সন্তানার্থ ব্রতাচরণের জন্য গুরুতর ভূভায নি 
হস্ত হইতে অবতারিত করিয়া সচিবের হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ৩৪। 

অনন্তর রার্ধদম্পতি পুন্রকামনায় প্রজাপতির পৃজ৷ করিয়া কুলগুর বা 
 আশ্রমোদ্দেশে যাত্রা,করিলেন॥ ৩৫॥ বর্ধাকালে বিদ্যুতা ও রাত দে 
মেঘের উপর আরোহণ করে, তাহারা উভয়ে সেইরূপ এ 
8এক রথে আরোহণ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন । ৩৬॥ 'আশ্রমপীড়া ন্ট 
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মা ভূদাশ্রমপীড়েতি পরিমেয়পুরঃসরৌ। 
অনুভাববিশেষাত্ত সেনাপরিবৃতাবিৰ ॥ ৩৭ ॥ 

সেবামানৌ স্বখস্পর্শৈঃ শালনির্্যাসগন্ধিভিঃ। 

পুণ্পরেণ,ৎকিরৈবতৈরাধৃতবনরাজিভিঃ॥ ৩৮ ॥ 
মনোহভিরামাঃ শৃখান্তৌ রথনেমিস্বনেম্মুখৈঃ | 
ঘড়জসংবাদিনীঃ কেকা দ্বিধা ভিন্নাঃ শিখগ্ডিভিঃ ॥ ৩৯ ॥ 
পরস্পরাক্ষিসাদৃশ্যমদূরোক্িতবত্ম | 
মগদন্দেষু পশ্যান্তো স্যন্দনাবদ্দৃষ্টিযু ॥ 9০ || 
শ্রেশীবন্ধাদ্বিতন্বন্তিরস্তম্তাং তোরণঅজম্। 

সারসৈঃ কলনিহাদৈঃ কচিদুন্নমিতাননোৌ ॥ ৪১ ॥ 
পবনস্যানুকুলত্বাৎ প্রার্থনাসিদ্িশংসিনঃ | 

রজোতিস্রগোতকীরৈরস্পৃ্টালকবেষ্টনৌ ॥॥ ৪২ ॥ 

সরসীষরবিন্দানাং বীচিবিক্ষোভশীতলম্। 

আমোদমুপজিপ্রান্তো স্বনিঃশ্বীসানুকারিণম্ ॥ ৪৩ ॥| 
ববেচুনা করিয়া রাজদস্পতি পরিমিত অন্ুচর সমতিব্যাহারে গমন করিলেন; 
তহাদিগের তেজঃপ্রতাবে বোধ হইল যেন, সেনাসযূহে পরিৰৃত হইয়া 
করিতেছেন ॥৩৭॥ শালনির্্যাসের গন্ধপুরিত, পুষ্পরেণুমিশ্রিত, স্ুৃথম্পর্শ 
বনরাজি কম্পিত করিতে করিতে ঠাহাদিগের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥৩৮ 

কর ধ্বনি শরবণে উদ্ধ মুখ হইয়া ময়ূরমযুরীর (ক্্ী-পুরুষতেদে) দ্বিধা উচ্চারিত 
জর সশ মনোরম শব্ধ করিতে লাগিল; রাজদম্পতি তাহা শ্রবণ করিতে 
[লেন।৩৯॥ কোন স্থানে হরিণমিথুন বিশ্বাসবশে রথের দিকে নেত্রপাত 
যারহিল; রাজদম্পতি তাহাদিগের নয়নের সহিত আপনাদিগের নেত্রের 
দেখিতে দেখিতে চলিলেন ॥ ৪০ ॥ কোন স্থানে সারসগণ কলধ্বনি সহকারে 

শষ্য তোরণমাল! বিস্তার করিয্ শ্রেনীবদ্ধতাবে গগনমার্গে গমন করিতেছে 
ম্পতি সেই শোভা দেখিবাঁর জন্য মধ্যে মধ্যে মস্তক উত্তোলন করিতে 
[দেন।৪১॥ সেই সময়ে যনোরথসিদ্ধিস্থচক অনুকূল ঝামু প্রবাহিত হওয়াতে 
রোগ ধূণিজাল বৃপতির উ্ষীয ও মহিষীর চুর্ণকুস্তল স্পর্শ করিতে পারিল 
*২॥ কোন স্থানে সরসীগর্ভে তুরঙগবিক্ষেপে শীতল অরবিন্দসকল প্রস্ফুটিত 
| রাঁহয়াছে, রাজদম্পতি আপনাদের নিশ্বাসীন্করূপ সেই পন্মসৌরত আত্তাণ 



১৯৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

গ্রামেন্বাত্মবিস্থফৌষু যুপচিহেষু যদ্বনাম্। 
অমোঘাঃ প্রতিগৃহুন্তাবর্ধ্যানুপদমাশিষঃ ॥ 8৪ ॥ 
হৈয়্ববীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্। 

নামধেয়ানি পৃচ্ছা্তো বন্যানাং মার্গশাখিনাম্॥ ৪৫| 
কাপ্যভিথ্যা তয়োরাসীদ্ব্রজতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ। 

হিমনিশ্মুক্তয়োযোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিৰ ॥ ৪৬ | 

তত্দৃভূমিপতিঃ পত্তযে দরশয়ন প্রিয়দর্শনঃ। 
অপি লঙ্বিতমধ্বানং বুবুধে ন বুধোপমঃ ॥ 9৭ ॥ 

স দুশগ্রাপযশীঃ প্রাপদা শ্রমং শ্রান্তবাহনঃ | 
সায়ং সংযমিনস্তস্য মহর্ষেম হিষীসখঃ ॥ 9৮ ॥ 

বনান্তরাদুপাবৃত্তৈঃ সমিৎপুষ্পফলাহরৈঃ। 
পূরধযমাণমৃশ্াপ্লিপ্রত্যাতৈস্তপস্থিভিঃ ॥ ৪৯॥ 
আকীর্পমৃষিপত্রীনামুটজদ্বাররোধিভিঃ | 
অপত্যৈরিব নীবারভাগধেয়োচিতৈর্গৈঃ ॥ ৫০ ॥ 

উজ 

করিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥ থে সকল গ্রাম দ্িলীপেরই যুপচিহ্ে চিনি | 

সকল স্থান হইতে যাজ্জিকেরা আসিয়া আণীর্বাদ করিলে, রাজদম্পতি অর্থ 

পুরঃমর তাহাদিগের সেই অব্যর্থ আনীর্বাঁর গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৪॥ ঘোর 
সগ্ভোজাত ঘ্বৃত হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলে রাজদম্পতি তাহাদিগের নিকট 

- স্থিত আরণ্যতর সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন ॥ ৪৫। শি 

_ বসানে চিত্রানক্ষত্রগত শশধরের যেরূপ শোভা হয়, বশিষ্ঠাশ্রমোদেশে এ 

শুদ্ধবেশধারী রাজদম্পতিও সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৪৬॥ বু 
প্রিয়দর্শন ভূপতি দিলীপ সহর্দিণিকে পথিস্থিত বস্ত সকল দেখাইতে দেখা! 
কত পথ অতিক্রম করিয়াছেন, (অন্যমন] বশতঃ) তাহা জানিতে গারিলেন না॥ 

অনন্-ছুর্লতকীত্তিমান্ দ্িলীপের বাহন (ক্রমে) শ্রান্ত হইয়া পড়িন। % 

« কালে মহিষীসহচর রাজা সংযমী মহষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইবেন।॥ 
তাপসরন্দ সমিৎ। কুশ ও ফল লইয়া কাননান্তর হইতে প্রীত্যাগমন করিনে? 

আশ্রম পরিপূর্ণ হইল) যজীয়াগি ' অলক্ষিততাবে তাহাদিগের প্রহার 
করিল ৪৯॥ যাহাল্প! মুনিপত্থীগণণের অপত্যসৃশ এবং নীবারধাের খর 



রখুবংশমূ । ১৯৭ 

সেকান্তে মুনিকল্যাভিস্তৎক্ষণোক্িতবৃক্ষকম্। 

বিশ্বাসায় বিহ্গানামালবালান্বুপায়িনাম্ ॥ ৫১ ॥ 

আতপাত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারাস্ত্ব নিষাদিভিঃ | 

মনগৈরবর্তিতরোমন্থমুউজজাজনভূমিষু ॥ ৫২ ॥ 

মত্যুখিতাগ্িপিশু নৈরতিথীনা শ্রমোন্মুখান্। 

পুনানং পবনোদ্ধ,তৈূমৈরাহুতিগন্থিভিঃ ॥ ৫৩ | 

মথ যন্তারমাদিশ্য ধূ্্যান্ বিশ্রাময়েতি সঃ। 

তামবারোহয়ৎ পত্তীং রখাদবততার চ ॥ ৫৪॥ 

তীম্ম সভযাঃ সভারধ্যায় গোপ্তে, গুগুতমেক্দ্রিয়াঃ | 

অর্থণামর্থতে চকুরুনয়ো নয়চক্ষুষে ॥ ৫৫॥ 

বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিম্। 

মন্বাসিতমরুন্ধতা। শ্বাহয়েব হবিভূর্জম্ || ৫৬ || 

পাটি শািশিশপশিিীশা
শী 

বধান্ত তোজন করে), দেই সকল মৃগেরা যে আশ্রমের কুটীরদ্বার অবরোধ 

অবস্থৃতি করিতেছিল, যে আশ্রমে আলবালাম্মুপায়ী বিহগকুলের বিশ্বীসোৎ 
তব ধষিকুমাবীরা তরুমূলে জলসেচন পূর্বক তৎক্ষণাৎ অন্থত্র প্রস্থান করিতে- 

 যেআশমস্থ পর্ণশালার প্রাঙ্গণচস্বরে বেলাবসানে ( অপরাহ্কালে) আতপ 

৮ নীবারধান্যসকল বাশীরুত হইয়া! রহিয়াছে ও মৃগগণ শয়ান হইয়া রোমস্থ 

ঠছে। যে আশ্রম প্রজ্বলিত হোমাগ্নিস্থচক, আহুতিগন্বপূর্ণ, সমীরসঞ্চালিত 
দ্বারা আশ্রমাভ্যাগত অতিথিগণকে পবিত্র করিতেছে, রাজদম্পতি তথায় 

হইলেন ॥ ৫০-৫৩। 
দনন্তর দিলীপ 'অশ্বগণকে বিশ্রাম করাও", সারথির প্রতি এই আদেশ দিয়া 

নিকে রথ হইতে অবতারিত কর্পিলেন এবং আপনিও অবতীর্ণ হইলেন ॥৫৪। 
্ শিষ্টাচারপরায়ণ মুনিগণ শান্ত্রচচ্ষু, লোকরক্ষক, পৃজনীয়। সভার্্য 
ক (বথাবিধি) পৃজা! ( অত্যর্থনাদি ) করিলেন ॥ ৫৫ ॥ 
নর সায়ংকালীন বিধি ( জপ-হোমাদি ) পরিসমাপ্ত হইলে দিলীপ দেখি- 
বাহার সহিত" যেমন অগ্নিদে একত্র থাকেন, বশিষ্ঠদেবও সেইর়প (নিজ 
অরুদ্ধতীর সহিত একত্র উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥'৫৬ ॥ * 



১৯৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

তয়োর্জগৃহতুঃ পাদান্ রাজা রাজ্জী চ মাগধী। 
তে গুরু রুপত্বী চগ্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ ॥ ৫৭ 

 তমাতিথ্যক্রিয়াশান্তরথক্ষোভপরিশ্রমম্। 
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে রাজ্য শ্রমমুনিং মুনিঃ ॥ ৫৮। 
অথা্ববনিধেস্তস্য বিজিতারিপুরঃ পুরঃ | 

অর্থ্যামর্থপতিবাচমাদদে বদতাং বরঃ ॥ ৫৯। 

উপপন্নং ননু শিবং সপ্তস্বলেষু যস্য মে। 

দৈবীনাং মানুষীণাঞ্চ প্রতিহর্তা ত্বমাপদাম্ ॥ ৬০। 
তব মন্ত্রকুতো মন্ত্ৈদ্বরাৎ প্রশমিতারিভিঃ। 
প্রত্যাদৃশ্যান্ত ইব মে দৃষ্টলক্ষ্যভিদঃ শরাঃ ॥ ৬১॥ 
হবিরাবর্জিতং হোতত্তয়া বিধিবদগ্নিষু। 

ষ্ির্ভবতি শশ্তানামবগ্রহবিশোধিণাম্ ॥ ৬২ ॥ 

পুরুষায়ুষজীবিন্যো৷ নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ | 

যম্মদীয়াঃ প্রজাস্তস্ হেতুত্বদ্ব্রহ্মবচ্চসম্ ॥ ৬৩। 
__ অনন্তর রাজা দিলীপ ও নগধরাজকুমারী রাণী দক্ষিণা উভয়ে গুরু ও 
পাদবন্দন! করিলে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীও প্রসন্নচিত্তে তাহাদিগকে আনীর্বাদ মূ 
প্রত্যতিনন্দন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ অতিথিসৎকার দ্বার! তাহাদিগের রখারোহগ 

পথবাহনক্লেশ দূর হইলে মহামুনি বশিষ্ঠ' দিলীপরাজকে তাহার রানে 
জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৮ ॥ 

তখন অরিপুরবিজেতা বাগ্সিপ্রবর নরপতি দিলীপ অথর্কাবেদবিশারদ নর 

সমীপে অর্থযুক্ত ( বক্ষ্যমীণ ) বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৯॥ (হে 

আপনি যখন আমার কি দৈব কি মানুষ দ্বিবিধ বিপদের প্রতীকারকর্ত 
আমার সপ্তাঙ্গ রাজ্যের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে, ইহা সুনিশ্চিত ॥ ৬০ | খা 

বাণসমূহ প্রত্যক্ষ লক্ষ্য তেদ করে, কিন্ত স্থাপনার উদ্ভাবিত মন্ত্রমূহ গর 
শক্রজেতা? নৃতরাং আমার বাণসকল যেন নিজকার্য্যের অবগর প্রাপ্ত না 
একপ্রকার নিষ্র্মাতুইয়া আছে॥ ৬১॥ হে হোমকারিন্! আপনি রম 

নিয়মে বহছতে যে হবিঃ প্রদান পূর্বক আহতি দেন, তাহাঁই বারিধারারগ খর 
রাজ্যে অনাবৃষ্টিবশে শুষ্ক শস্তকে পুনজ্জীঁবিত করিয়! দেয় ॥ ৬২1 গাগা 
যে নির্ভর হইয়া, অনাবষটি ও অতিষ্ট প্রভৃতি দৈব-উপত্রবে উৎগীডিতণ 



রঘুবংশম,। ১৯৯ 

বরয়ৈবং চিন্ত্যমানস্য গুরুণা ব্রহ্মযোনিন] । 

সানুবন্ধাঃ কথং ন স্থ্যঃ সম্পদে মে নিরাপদঃ ॥ ৬৪ ॥ 

কিন্তু বধ্বাং তবৈতস্যা মদৃষ্টসদৃশপ্রজম্। 
ন মামবতি সদ্বীপা রত্বসূরপি মেদিনী ॥ ৬৫॥ 
নূনং মন্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিগুবিচ্ছেদদর্শিনঃ | 

ন প্রকামভূজঃ শ্রাদ্ধে স্বধাসংগ্রহতত্পরাঃ ॥ ৬৬॥ 

মপরং দুর্লভং মত্ত! নূনমাবর্ভিতং ময়া। 

পয়ঃ পুর্দৈঃ স্বনিশ্থাসৈঃ কবোফ্জমুপভূজ্যতে ॥ ৬৭ ॥* 

সোহহমিজ্যাবিশুদ্ধাত্া প্রজালোপনিমীলিতঃ। 

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ ॥ ৬৮ ॥ 

লোকান্তরস্থুখং পুণ্যং তপোদানসমুস্তবম্ । 

ন্ততিঃ শুদ্ধবংস্থা হি পরত্রেহ চ শশ্মমণে ॥ ৬৯॥ 

প্রাণ ধাবণ করে, আপনার ব্রঙ্ধতেজই তাহার একমাত্র হেতু ॥ ৬৩॥ 

» গ্ঠার ব্রহ্ধযোশি গুরুদেব যখন এই প্রকারে আমার মঙ্গলচিন্তা করেন, 
মার আপদ দুর না হইবে কেন? আমার সম্পদ্ই বা অবিচ্ছিন্ন না 
[কেন ?৬৪॥ কিন্তু আপনার এই বধূ স্ুদক্ষিণা অনুরূপ পুভ্রবতী না 
5ই এই সদ্ধাপ। ব্রপ্রপবিনা মেদিনী আমার নিকট সন্তোষের কারণ 
ইশা ৬: ॥ আমার মৃত্যুর পর *গও দুর্লভ বিবেচনা করিয়া পূর্বপুরুষেরা 
দত গল দঃখজনিত নিখাসে উঞ্চ কারিয়া গ্রহণ করেন অর্থাৎ আমি শ্রাদ্ধ- 
| শুপণকালে যে জলাদি প্রদান করি, ভবিষ্যতে পিগুলোপের আশঙ্কা 
টাহারা তাহা গ্রহণকালে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন; সেই উষ্ণ-নিশ্বাসে 
র্ণজলাদি উষ্ণ হয়॥ ৬৬॥ আমার মরণান্তে তর্পণজল ছুর্লত হইবে, 
্ কারয়া তাহারা আমার প্রদণ্ত তর্পণোদক নিশ্বীস দ্বারা উষ্ণ করিয়া 
৭ করেন ॥ ৬৭॥ যজ্ঞাদি কাধ্যুসম্পাদন করিয়া, আমার আঁত্মা পবিভ্র 
ইধত্য, কিন্তু লোকালোক পর্ধত যেমন একবার প্রকাশিত ও একবার 
ডে (বলীন হয়, সেইরূপ পুস্রাতাবে বংশলোপ হওয়ায় আমিও একবার 
'তও একবার তিথিরমগ্র হইতেছি ॥ ৬৮॥ তপস্তা ও দানাদি দ্বার! যে 
শ অঙ্সিত হয় গরলোকেই তাহা প্রদান করে, কিন্তু পবিত্রবংশজাত 
বীর,কি ইহ কি পর উভয়লোকেই সুখ লাভ, করা যায় ॥৮৯॥ হে ভগবন্ | 



ই এ কালিদানের গ্রস্থাবলী। . 

তয়া হীনং বিধাঁতর্মাং কথং পশ্বন্ন দুয়সে। 
সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাদ্বন্ধ্যমা শ্রমবৃক্ষকম্ ॥ ৭০ ॥ 

অসম্গীড়ং ভগবন্ন_ ণমন্ত্যববেহি মে। 
অরুল্তদমিবালানমনির্বারণস্ত দস্তিনঃ ॥ ৭১ ॥ 

তম্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথার্সি। 

ইক্ষা কুণাং দুরাপেহর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ॥ ৭২। 

ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞ। ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ। 

গ্রণমাত্রমৃিস্তস্থৌ স্বপ্তমীন ইব হৃদঃ ॥ ৭৩। 

সোহপশ্বৎ প্রণিধানেন সন্ততে; স্তস্তকারণম্। 

ভাবিতাত্বা ভবে ভর্ত,রখৈনং প্রত্যবোধয়ৎ॥ ৭৪। 

পুরা শক্রমুপন্থায় তবোববাং প্রতি যাস্থাতঃ। 
আসীৎ কল্পতরুচ্ছায়ামাশ্রিতা স্বরভিঃ পগি ॥ ৭৫ ॥ 

ধর্মলোপভয়া্রাজ্জীমৃত্ম্নাতামিমাং স্মরন । 

প্রদক্ষিণক্রিয়া হাঁয়াং তন্তাং তং সাধু নাচরঃ ॥ ৭৬॥ 
কপি শিশির? 

ননেহবশে নিজরৃত জলসেক দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া আশ্রমতর ফল প্রদান নাবা 

যেমন দুঃখ বোধ করেন, আমাকে সেইরূপ পুভ্রলাতে বঞ্চিত দেখিয়া মগ 

দুঃখ হইতেছে না কেন? ৭০ হে ভগ্গব্ন! জলমজ্জনবিহীন হস্তীর গদ্দে 

তাহার বন্ধনস্তন্ত মর্মন্তদ কেশ প্রদান করে, পিতৃখণও আমাকে সেইরূপ 

ক্লেশ প্রদান করিতেছে ॥ ৭১। হে তাত! যাহাতে আমি সেই পিতৃ! 

মুক্ত হই, আপনি তাহার উপারবিধান করুন। ইক্ষাকুবংশীয়গণের কোন দি 
দুর্লত হইলে তাহার সিদ্ধি আপনারই আয়ভ॥ ৭২। 

'রাজা দিলীপ কর্তৃক এই প্রকারে বিজ্ঞাপিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ কির 

ধ্যানস্তিমিতলোচনে সুপ্তমীন হ্রদের গার অবস্থিতি করিলেন ॥ ৭৩। রি 

দিলীপের সন্তান না হওয়ার কারণ কি, বিশতদবচিত্ত মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাধি 

অবগত হইয়া নরপতিকে অবগত করাইলেন ॥ ৭৪ | 

( বশিষ্ঠ কহির্লেন, রাজন!) একদিন তুমি ইন্দ্রের উপাসনা টিটি 

আঁসিতেছিলে, তৎকালে পথিমধ্যে স্থুরভিধেন্থ কল্পবৃক্ষে ছায়াতনে 

ছিলেন ॥ ৭৫ ॥ স্টে সময়ে এই বধ কষিণা খতুন্নাতা ছিলেন, তা 



৷ চিচনিরংষ্াগাগীক ০১১ 

অবজানাসি মাধ মজতিালগবিনাটাাচ 

মঞগযূতিমানরাসতশ্টীকে চিহাংরামানিজ) ভিি৮ী 

সশাপোলনয়উরাজিটান চিন্যরসিনগাকিঠ ভু 

নদত্যাকাবীগা্ান্টী রসকজাক্ঠাদিম্গাভী ডল 
ঈপ্িত হব্রিফধলা দূবিগ্রিব্দার্নজাাং 2১5৮ 

প্রতিরধাত্বিতকীযণা পূ ঠিলনিক় তিরসকায ভীত 
হবিষে নির্মম জালিম প্উস্তসশ্যাশ্ৎ গাভ 
ভুজপিডিতদানাংপল্িল মরি ৬৭7৮ তায 

সতাং তদীযারবনরাগাক দানি পিং 

আরারয়। স্াত্রীরক্তীজি। ক্রীম ভিব৬৯৭৬ 

ইতি বাদিন এব হেকুনমন্াতিনীধম্ণাণণীতীচাত 

শনিন্দ্যা নূক্মিনী ন্াসাধেনু রত রিনঃঘথা ভাই &১ 
[মন না করিয্।জ্ফিকর্রিন্ুপ্তী হর, এইআ শক! জম্ম করিয়া তুমি 
ধাদি সংকাণের এআখ্যপাত্রীভএইীজবন্িকোয়ীঘণযুদ্লার প্রদর্শন কর 
অর্ধ, পরীরা'খতুকালীন, ধারি্া-ক্রিবারজ, বাখ্তাবনমুয়া 
ছিল এ৬।, এইাকারগে সে রত্ন এই আতিয়া পূজার) আমু 
মহলা করিল,।তৃখ্ জার মন্তুত্রিতইপাসনাবা| ।কুরিতায়তিলয়ল 
রব হবেনা হাজত (ই সহজ স্শনুতু 
এগগাহাতীড়ায নাতি ছিয়। আাহাতে গলা গত্তাচিহগিয 
রহ হইতে উৎকাট উদ উঠিতজইতেডিবা দরাইাঙ রতি বুদ 
তোমার ঝা কা মাক য়ারধির হিয়ার মাই! %:৮ জিউসরপহ 
ঘা! রাই বাঞিরবারাদিঘামবিদ্বাীত্োহচালুট্র্্যিজিক জুজার 
কষ ঘিরে অলী রিফ্লিত। নি উপস্থিত ওও্টান হিজরি দীন 
জরে নান করিয়াাকঃটারিডি এখজিত্যুজে আাগারিরমযন্য়াড 
ধান বর্ক ক্দদার।পাজাব্ত রব্দীতি রয়িযহে৬৮যািই জনতা 
ক খতনা হুমা রাযাতাযরহাজীওনা জলইরিপানহ়ত 
পারত মই ৯ নাধাণকা চা [চাটাং [চা মা1িনাভুনক্ক 

রাধে ইরান গাম দেনা 
রিমা পন ভনফিকাটামু সিনা ানিমত উপ 

১৬, 



২০২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

ললাটোদয়মাতৃগ্নং পল্পবন্গিপ্ধপাটলা । 

বিজ্রতী শ্রেতরোমাঙ্কং সন্ধোব শশিনং নবম্ ॥ ৮৩ ॥| 

ভূবং কোঞ্জেন কুণ্তোরী মেধ্যেনাবভূথাদপি। 

প্রন্নবেনাভিবর্ষস্তী বসালোকপ্রবন্তিন] ॥ ৮৪ ॥ 

রজঃকণৈঃ খুরোদ্ধ,তৈঃ স্পুশস্িগাত্রমস্তিকাৎ। 
তীর্থাভিষেকজাং শুদ্ধিমাদধান! মহীক্ষিতঃ ॥ ৮৫ ॥ 

তাং পুণাদর্শনাং দৃষ্ট| নিমিত্তজ্স্তপোনিধিঃ 
_ ঘ্াজ্যমাশংসিতাবন্ধ্যপ্রার্থনং পুনরব্রবীৎ ॥ ৮৬॥ 

অনূরবর্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্ ! বিগণযাত্মনঃ। 
উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নান্সি কীত্তিত এব যত ॥ ৮৭। 
বন্যবুত্তিরিমাং শশদাঝ্সানুগমনেন গাম্। 

বিদ্যামভাসনেনেব প্রসাদযিতৃুমর্থসি ॥ ৮৮ ॥ 

প্রস্থিতায়াং প্রতিষ্ঠেথাঃ স্থিতায়াং স্থিতিমাচরেঃ 

নিষগ্রায়াং নিষীদাস্তাং গীতান্তসি পিবেরপ? ॥ ৮৯ ॥ 

হইলেন ॥ ৮২॥ নবপল্নবতুল্য গ্গপাটপবর্ণ। সেই নন্দিনী ললাটগাত £ 
শুত্রবর্ণ লোমপংক্তি ধারণ পূর্বক নবৌদিতচন্দ্রকলামঙ্ডিতা সন্ধাদেবীর 
বিরাঁজিত রহিয়াছেন ॥৮৩॥ তাহার স্তন কুণ্ড সদৃশ স্থুল, বসকে দেখি 

স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে, এ দুগ্ধয্ঞান্তন্নান অপেক্ষাও পবিত্র, সেই 
ক্ীরপ্রবাহে ভূতল অভিষিক্ত হইতেছে ॥ ৮৪॥ তাহার খুরাঘাতে ধা 
উিত হইয়া নিকটবর্তী দ্রিলীপরাজের দেহে সংলগ্ন হইল; সুতরাং তীর 

যেরূপ পবিভ্রত। জন্মে, রাজার দেহও সেইরূপ পবিত্র হইল ॥ ৮৫ | 

তখন শুতাশুভকারণবিৎ মহধি বশিষ্ঠ পবিত্রদর্শন| নন্দিনীকে দেখিবা! 
বুঝিলেন। বাঞ্ছিতসিদ্ধি নিশ্চিত হইবে। এই বুঝিয়া* যজমান নরপতিকে বরা 
আরস্ত করিলেন॥ ৮৬॥ হে রাজন! নামোল্লেখমাত্রেই এই মঙ্গলমর়ী ধের 

উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তোমার সিদ্ধি অনুরবর্িনী |৮৭॥ অত্যাস দার 

যেমন প্রসন্ন হন, সেইরূপ যত দিন ইনি প্রসন্ন না হন, তাবৎকাল তুমি খ্ 
কন্দমূলফলাদি বার] সর্বদা ইহার অন্ুগমন পূর্বক ইহন্তক প্রসন্ন করিতে ধরণ 

হও ॥৮৮॥ ইনি য্ধন (কোথাও) গুমন করিবেন, তুমিও ইঠার পর 

হইবে? যখন তাকান হইবেন তুমিও দডায়মান হইবে? যখন উপবেশন করি 



রঘুবংশমূ । ২০৩ 

বধর্ভক্িমতী চৈনামর্চিতামাতপোবনাৎ। 

প্রযতা প্রাতরন্বেত পারং প্রত্যুদ্ব্রজেদপি ॥ ৯০ ॥ 

ইন্তাপ্রসাদা্দস্তান্তং পরিচর্য্যাপরো ভব । 

অবিদ্বমন্ত তে স্থেরাঃ পিতেব ধুরি পুভ্রিণাম্ ॥ ৯১ ॥ 

তথেতি প্রতিজগ্রাহ প্রীতিমান্ সপরিগ্রহঃ। 

আদেশং দেশকালজ্ঞঃ শিষ্যঃ শাসিতুরানত? ॥ ৯২॥ 

অথ প্রদৌষে দৌষজ্ঃ সংবেশায় বিশাম্পতিম্। 

সুনুঃ ্বনৃতবাক্অষটম্বিসসজ্জোদিতশ্রিয়ম্ ॥৯৩॥ 

সত্যামপি তপঃসিদ্ধৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ। 
কল্পবিৎ কল্পয়ামাস বন্যামেবান্য সংবিধাম্ ॥ ৯৪ | 

টাং কূলপতিনা স পর্ণশালামধ্যাস্ত প্রযতপরিপ্রহদ্বিতীয়ঃ | 
াধাবননাবেদিতাবসানাং, সংবিষ্টঃ কুশশয়নে নিশাং নিনায় ॥ ৯৫ ॥ 
্বপংণে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতো। বশিষ্ঠাশ্রমগমনো নাম প্রথমঃ সর্গঃ | 

ই শে শাশাাশাশাাশিশিীতিক পপ 

উপবিষ্ট হইবে এবং ইনি যে সময় জল পান করিবেন, তুমিও তখন জল 

নিবে/৮৯॥ এই বধূ স্থুদক্ষিণাও তক্তিমতী হইয়! বিশুদ্ধশরীরে পবিত্র- 

ইা৭ পঙ্গ। করিবেন এবং প্রতাতকালে তপোবনের সীমা পর্য্যন্ত অন্ুগমন 
কনে প্রহদ্গমন করিবেন ॥ ৯০৮ যাবৎ ইনি সুপ্রসন্ন না হন, তাবৎ 

[নে ইহার শুধধায় নিরত থাকিবে । তোমার বিদ্ন বিনষ্ট হউক । তুমি 
ঠা সার সৎপুভ্রবান্ লোকদিগের অগ্রগণ্য হও ॥ ৯৯॥ সন্ত্রীক, দেশকাল- 
দ,শিযঠ রাজা দিলীপ গ্রীতিমান্ ও বিনীত হইয়া গুরু বশিষ্ঠের আজ্ঞাপালনে 
হইলেন ॥ ৯২ ॥ তদনস্তর সন্ধ্যাকালে মিষ্টভাঁধী, সত্যবাদী, বিদ্বান্; ব্রহ্মনদ্দন 
খষি প্রসন্নবদন রাঁজাকে শয়নার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন ॥৯৩॥ তপস্যাবলে 
গ্য দামগ্রী আহরণ করিতে সমর্থ হইলেও কল্পবিৎ (ব্রতনিয়মাদি-বিশারদ) 
বর বশিষ্ঠ নিরমপালনান্থুরোধে দিঁলীপরাজের আহার ও শয়নার্থ আরণ্য- 
আয়োজন করিলেন ॥ ৯৪ ॥ | 
দন্ত নরপতি দিলীপু নিয়মবতী ভার্য্যার সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠ কর্তৃক নিধি 
রে কুশশধ্যায় শয়ান হইয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন | পরে গুরুদেবের 

পোচ্চারিত অধামমস্ত স্বণমাত্র রজনী শেষ হইয়ছে বুবিতে পারিলেন 1৯। 
4৫ পাপ স্রোাালিউজর 



৬০/ | [ণশ্ঃচাচ 

দ্বিতীয়, 
15) 5:৮1 ₹ চিট 

| 1৪ জারা খাঁ৯1 5 
অথ প্রাজানামধিপঃ প্রভাতে ূ মু্রতিীহিতগহমাী 

| সভা বেন 
বনায় পীতপ্রতিবদধুবত তন; ॥১॥ ॥ চাও দা চে থা পা 

1275 সপ নি শি) নী 
রন্বগচ্ছ ॥ 

রগ নয শট ঢা, রা 80771] টান ২. 

নিব রাজ? টানা তি টা রা, 

2 খেলুন নি ড় গর রি || ৮০ 14] 

2 ॥ 6 
॥ ঠা ঢু তর তু নি [বিশ মি | 1! 

॥ নন দু নমুনা, 1৯ টি 1৩ হা 

[8 তা বৈ ০161৭ তত মা মান নি রং 

দি ্রিতামু্লিত: প্রয়াতাং, নিফেদ্ধমাসনবহী রঃ। 
1270114111৯ লি 2৭ 01০1৬ 2৭0 10$৩ ইং 

বী জলমাদদানাং, ছায়েব তং ভপতিরহচ্ছৎ ১1 

১৮1 ভুনা প্রয়াত আন্সি। আান্যদন দর), মুলিধ্র অনি 
করিলে ্ রঃনিনায়েতোয়ার। বস-ভরীচাজইলেক এদাপানুক বু 
মদ রন্গনবার্ম (সই. ধস রনমূককরিদেন1১৭।।হতি যন 
জুীমর। করেপতিব্রজানণের রনির দিবীগপাহী মুনির? রানা 

খাজা গবির।নিগুর্ণ পথের জরগাসিলী-হইলন।। মানা] 
ননারমিহদলরণিতি (দিলীণ। নিলিওজী। হ্রির্িকংপ্লতিনিনৃত ররিয8 
শিলীগনগেজ গলিত রসুঙ্গরার ভীয়রেমইমিনতিদমিকা নিন 
রা ধইলোন 149 )য়ে সার মুর ঝাছার,মকষে'সঙবে গয়নার 
-দিিনর্াবালাআহাদিপাকিও বিদাড়-পরিজানবরিতান। দেবার 
তাহার পক্ষে নিশ্রয়োজন ; কেন না, মন্রবীয়গরগ॥ নিজ? রঃ 

দররিযাচক্ল4/০ সুন্দি্া াাওমজে নিমি [না জীঝার।07 
কিনি চি |সুসয ছুণ্জানাখনান,) ঢাহারমন ৪0 
॥নিবাক রি রা গররাসিযাকরির সাবান 
হইলে রাজাও দটায়মান হতেন, নন্দিনী গমন করিলে তিনিও গা াঁ 



গন্যন্তচিহ্তামলিংজজপমীং; চটীজো বিটি 

শানীদনাবিকউলসারাকজিন্তা্দ নর্িউবিতদন্্াগা গুটনু চ112 

পতাপ্রতামোদটাখিটতান্লা ৫কইলেযরাল্াধাম নিতিচীরীকিফ্ট 

রক্ষাপদেকীক্ুবি নহোমযাগব্ভাম্ জিমেত্যসনণছাটত যারা টিতাত 

বি্উপার্থামুচবৃন্ব-ম্ /শার্থদাবাট নী শভৃতানিষীমা্ী বাব হাশশ 

উদীরয়ামান্রিদৌনানাসাসনচল্যাপিতদ) পা বিনীত চি টান 

মরুতগমুক্তবস্চ মাধবী ভঃ| তিমা্যাসটর কেডিক্ভামানি সতত ১১ 1ধ 

মবাকিরন্ বারলতণপ্রথুলৈয়াভাববাবজৈ বারা তাখীলাজস্ীতানানতাও 

ধন 'তোহশানারজজাবমাঁ্যাতামন্ীাকরাতরিলীফোগীত১ গাঁ 

,রিলোরাঘাঞ্ঠো বার্ষিক মন্িদ্তারাকলাং হকার ।র১)৮ 

টাস্ক 

দনীউপাবশমীকিসনিতিদিউ উপথেশনা রিচুটনিসজাবতজ দি নীখললোম্যি রিত 

(নিও দল পান করিজেন এট প্রকার তিনি দাম তলত পুর মগ 

'লেন4৬। অধন (দিলীপ ছিত্দর$নি. রাজি কিছুই ছিল। ঘা্সনীপি তি 

জাতেজঃপ্রতাচ রাজলীনাগিরেনাস্বার ইজিবাফি তরইক্াজঞ্জা মিম (জম 
$) হস্তীরান্তাররিকান্।করিতেনলা গিন।$? & তিন নিতাজারল, জন গাঠশচবারধ 

বাদনে বাণাযোপ্তনা ধূর্বক,-ক্কোমাঞ্ে্রগ্ষার। ছিরে হিং চামীরণ্ড| টিপার 

দিবার জন্গটু। যেন অরান্য।নিরিাবিচ গা কারিতাত লি) গিনি ০৪1 

হিক ররণতুল্য সেইন কির সরবরাহ জিনিজকামিজণশীায় ডিবি? 
দোম্মতত বিহগকুলের রবচ্ছলে যেন আহার গিচী্র্মওক ডিক কমিক ॥শিঝ। 

দ্ঠিকুনা-কেস্ী গুঁজনীয় ভ্াজা/বনুনমপ।জ্বরিরতন্,চাওাযুহাতিজল্যতাস 

টিক জজমধলি মিলিত হিইজ/াহারধ্তিরোতগিতিত মদ তি ভরা য় 
মন) রাজধানী )ভ্রমারানৌ/রিরবারিনীরাং/ফ্যোি। ভীতারুযুভাকাণিলিল; 

(করিম 'মদানাদরণ, ববিতা) পদীনতী তারা ভি হিরণ কৃতি বানী 
কিক +*তা1. তিনি জরা) ুর্জাক বম করিতেন টার 

দির সিতহচিতী ক্র দহ সর্ঘন £নি্গীকাত্হটায় রিয়া ভিন 

নর নিরাকার ঘঁক দানি মর্াগহিত্তি মর্যাদার 
বদ্ধ সলাত টাগ্র্রধ সারাটি মানি 
দাড়ায় এরিত4টট:অব]াম্ধ্ো গারিমলবপাআন পদ্য 



২০৬ কালিদাসেয় গ্রস্থাবলী | 

স কীচকৈর্মারতপূর্ণরন্বৈ, কৃজস্থিরাপাদিতবংশরৃত্যম্। 
শুশ্রাব কুঞ্জেযু যশঃ স্বমুচ্ৈরুগ্গীয়মানং বনদেবভাভিও ॥ ১২) 
ৃকতস্তযারৈগিরিনি রাণামনোকহাকম্পিতপুষ্পগন্ধী। 
তমাতপক্লান্তমনাতপত্রমাচারপূৃতং পবনং সিষেবে ॥ ১৩ ॥ 
শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দবাগিরাসীদৃবিশেবা ফলপুষ্পবৃদ্ধিঃ | 
উনং ন সব্বেষধিকো! ববাধে, তশ্মিন্ বনং গোপ্তরি গাহমানৈ। ১1 
স্চারপূতানি দিগন্তরাণি, কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্ভুম। 
প্রচক্রমে গল্পবরাগতাত্রা, প্রভা পতন্গস্ত মুনেশ্চ ধেনুঃ ॥ ১৫॥ 
তাং দেবতাপিত্রতিথিক্রিয়ার্থমন্থগৃযযৌ মধামলোকপালঃ | 
বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন, শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্বিধিনোপপন্না ॥ ১৪। 
স পন্ষলো ত্ীর্ণবরাহযুখান্যাবাসবৃক্ষোশ্মখবহিণানি। 
ষষৌ মুগাধ্যাসিতশাদলানি, শ্যামায়মানানি বনানি পশ্থন্॥ ১৭। 

বংী্নির ন্যায় শব্দ হইত, বোধ হইত যেন,লতাগৃহবাপিনী বনদেবীরা টা 
রাজার ঘশোগাথা কীর্তন করিতেছেন, দিলীপ তাহাই শ্রবণ করিতেন।))। 
তৎকালে পুণ্পপৌরভপৃরিত বাঘ প্রবাহিত হইয়া ছত্রবিরহিত আতপতগ্ত গবিদর 
চেতা রাজা! দিলীপের পেব। করিতে লাগিল । এ বাঘু পৰ্বতনিবরিশীজাত বাটি 
কণার পরিব্যাপ্ত এবং এ বাঘু দ্বারা বৃক্ষ নকল কম্পিত হইতেছে ॥ ১৩। লো 

(রক্ষক রাঙ্জা দিলীপ বনমধ্যে প্রবেশ করিলে 'বিনা বর্ষণে দাঁবানমি নির্বাগিত হর 
ফলপুণ্প সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং কাননস্থিত সবল অন্তরা রি রর 

। অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হইয়া রহিল ॥ ১৪। 

( এই প্রকারে প্রত্যহ ) বশিষ্ঠখষির হোমধেক্ু নন্দিনী ও নবগল্পববৎ অরুণ 
সরষের প্রভা উভয়ে সমস্তাৎ পরিভ্রমণ পূর্বক দিকৃসকল পবিত্র করিয়া মন্ধ্াকার 
নিজ নিজ গৃহাতিমুখে প্রত্যাবত্ত হইতে লাগিলেন॥ ১৫॥ ( এইবপে ) রাগ 

দিলীপ (প্রত্যহ ) যজ্ঞ, পিতৃকৃত্য ও আতিথ্যক্রিয়ার সাধনম্বরূপিণী নন্দিনীর অনু 

সরণ করিতে লাগলেন; সেই ধেস্থও সাধুগণপৃজনীয় নৃপতি কর্তৃক অনুষ্থত হা 
শবিধিসমন্থিত মৃষ্ঠিমতী শ্রদ্ধার ন্যায় বিরাঙ্জ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬॥ গমনকা? 

রাজা কাননরাজি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। & কানন সক ক্ষুড জলাপয় হই 
উিত বরাহকুলে পরিব্যা্ত বাপগৃহগমনে উদ্ুখ ময়ুরসমূহে সর্াঁকীর্ণ, সা 
ও মৃগক্লপর্ণ শশগ্রদেশে বিরাজিত॥ ১৭|॥ হোমধেনু নন্দিনী একবার 



₹শম। ২০৭ 

শ্লাগীনভারোদ্হনপ্রযত্াদগৃষ্িকুত্াদপুষো নরেক্দ্রঃ। 

উতাবলঞ্চক্রজুরঞ্চিতাভ্যাং, তপোবনাবৃত্তিপথং গতাত্যাম্॥ ১৮ ॥ 

রশিষ্ঠধেনোরনুযা়িনন্তমাবর্তমানং বনিতা বনাস্তাৎ। 
পপৌ নিমেধালসপক্ষপডক্তিরুপোধিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্ ॥ ১৯। 

পুরস্থতা বর্ন পাথিবেন, প্রত্যুদ্গতা পার্থিবধন্মপত্্যু। | 

নন্তারে সা বিরাজ ধেনুদিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা ॥ ২০ ॥ 

পর্গ্ষিণীত্য পয়স্থিনীং তাং, স্বদক্ষিণা সাক্ষতপাব্রহস্তা । 

প্রা চানর্চ বিশালমস্াঃ, শূঙ্গান্তরং দ্বারমিবার্থসিদ্ধেঃ | ২১॥ 

বহস্পোহস্থৃকাপি স্তিমিতা সপর্য্যাং প্রত্যগ্রহীৎ সেতি ননন্বতুস্তৌ । 

তক্তোপপন্েষু হি তদ্দিধানাং, প্রসাঁদচিহ্থানি পুরঃফলানি ॥ ২২॥ 

রো; সদারস্ত নিপীড্য পাদৌ, সমাপ্য সান্ধ্যঞ্চ বিধিং দিলীপঃ। 

দোহাবসানে পুনরেব দোগ্ধীং, ভেজে ভূজোচ্ছিন্নরিপুনিষপ্লাম্ ॥২৩| 

(করিথাহেন/ঠাহার একটিমাত্র বৎস জন্মগ্রহণ করিয়াছে); সুতরাং স্তনভার- 
মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেছেন; দেহের গুরুত্ব হেতু রাজার গতিও মন্দ 

। সুতরাং তাহার উভরে যে পথে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, সেই পথই পরম 

তা ধারণ করিতেছিল ॥ ১৮ || (সায়ংকালে) যখন নরপতি দিলীপ হোমধেন্ুর 

দরণ পূর্বক কানন হইতে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, রাণী স্মদক্ষিণা তখন 
ক আনিমেধনেত্রে দর্শন করিতে লুাগিলেন। সেই সমষ্ষে বোধ হইল, রাণী 

ক্ষিণার নেত্রদ্বয় যেন বহুকাল উপবাসের পর বলবতা তৃষ্ণা সহকারে নৃপতির 

দধা পান করিতেছে ॥ ১৯ ॥ যখন নন্দিনী আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন; তখন 

ন গশ্চাদনুগামী নৃপতি এবং পুরোগামিনী রাণী সুদক্ষিণার মধ্যবর্তিনী হইয়া 

'রাত্রিব মধ্যগতা সন্ধ্যার ন্যায় শোতা৷ ধারণ করিলেন ॥ ২০ ॥ রাণী সুদক্ষিণা 

পাত্র হস্তে লইয়া পত্বস্থিনী নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণতি 'পুরঃসর কার্ধ্যসিদ্ধির 

ধববপ তাহার বিশাল শূঙ্গ-যুগলের, মধ্যভাগে পৃজা.ক।রলেন ॥ ২১॥. বসের 

( তাহাকে দর্শন করিবার ও স্তনপান করাইবার জগ্ত ) উৎকষ্টিতা হইলেও 

নন্দিনী স্থিরতাবে অবস্থান পূর্বক রাণীর পুজা গ্রহণ করিলেন ; তদর্শনে 
দম্পতির আনন্দের *পরিসীম। রহিল না। কারণ, মহাত্মগণের অন্থুরাগলক্ষণ 

রক্ত ব্যজিদিগের নিকট কর্মসিদ্ধিরু অদুরবর্তিতা সুচনা করে ॥ ২২ ॥, 

সপন বাহবলবিজিত নরপতিগণের অরাতিস্বরূপ রাজ] দিলীপ গুরু বৃশিয 



হি কালিদাদেরচস্য়াবলী 

তামস্তিকন্যতুহসিরদীগানাসতিংধোীতোহিলীঞহাসরাতাভালতিঃ 
কেন বুতািহাসংধিধেশ্য ইতাবিতাধাভ্রাতরগকিষ্াত 
ইং ব্রতং ধার ভ্রজকর্থধসধধামহ্ত্যি আহামীরিকূটার্ভ্তি ৫ 

॥ ৫৫ ঠা ধাতীয়ুজিগুণামি ভর্উ,বটিমানিন্জীলোস্ার়শৈণচিতষ্ঠাডী ২৫, 
অন্যোছ্যরাকীুটস্টাাটংভিউাসিহানামুলিহোফধেমুহ (তু 
গ্গাপ্রপাতান্তদবিরীঢপচ্ধ€ গা যীষ্জীতীগিহ্বিরমাফিধোঁণা উড 
সা দুপ্রধর্মদাপিছিংসৈরিজাছিযাধাভীপরিতেত্নেন কয, 
আচাক্ষিঠাকীঘপঠমটী নূলেণ ভ্রাসধৃ- মিহধফিলা তাবু 

| ীবুষাজনিতিঃ)িিদান্তীহী মিবঈীঅতিজাদরীফীও চুগা। 

৮০১৪৮৬৮০৬০৫৯১৬১৪৪৯৮০১১১০১ 

হার সহ পা্ববননা বং সন্ধ্যা £ ন্. বা স্পা 

রা হন শবিরীীনিনীঃ। এবার উই 
ব্রা মরপতি ফিনীগ উদরাজীপুগিাননিনীর দিকটগগপ্রদীদ/ পুলা 
দামী ফীপনাককীরিটন 1 ওপরে মন্দিনী' নিদ্িতীহ ইলে' তীহাদ্া উভামকানি 
হইলেন বই ভরীত:লবিরী জা জিভ ইখে' তীহাক জয়া হইতেছে ভাবো 

ুকিগের)1$11 অইমীমকীর্ছিমাক্চানীমঞ্জনের | কিনার অভ্যানত। ফাদ টি 

রমহিধীবহিক্ত এঠাতীকাটসতাননীতের শন প্র তামুষ্ঠাস গ্ণক ঝবিংািটি 
ঝিতিরীহিত।করিকরেদানা ₹৫)। | ভচ্যানী]ত ওটার নিনন 20১0গ-0৭5 ৯171 

চভা ানউর স্বাধিংসদিবেেরাষপিয়েধ হণমধেহ্ধসপিলঢাসান্মাভ্চমানাজা যী 
সিক্তি বিচ্ভরকার) তাহা? উীঘিযারানপদীক্গার ) |জগ্য ভ্িমাভাচার একটি গুন 
ভােশাধ্মীরলেন চঢা।ী গছ্বরি জান্্যীগাঘইতট রিগালিজা স্কারিবারা বকা 
বভূরস্ি্বীর্ণ।হগে মুলত | |5ছিংশ্বালছাকর্তৃবতাকরণেকয়ার 
চর্ায়ীকী। হম উহ, বন্দনা অসি্চিত্া কাবিতে ।মস$:$ই 
ট্রি রাজ দিলীগি বি ি হিগদেরাশ্যোভা দেখিতো লাঁগিচাগত যা 
খু নসংহচভীছাক খজ্গাতসায়সিিসী কোপিম্উরষণচরীক |ন। চটি 

ছন্দ নাদীয একা মি 
“্উচিগি রাজা নারিক রাঁজানদিলীদেবাগগিরাশেিরীন্মেদসিরি 
সেই আর্ভমাদিরারারজ্ুতেসাকষ্টাহইাক চরীরণীক্র্তাছারী [তি 
হতেতাতিরদিবধ তার নইচধামলনিসীল মিলিয়ন 



রঘুবংশম, | 
২৩৪৯, 

পাঁটলায়াং গবি তস্থিবাংসং, ধনুধরঃ কেশরিণং দদর্শ। 

ধিতাকারামিব ধাতুময্যাং, লোগ্রদ্রমং সানুমতঃ প্রফুল্লমূ॥ ২৯॥ 

তো মৃগেন্স্ত মুগেন্রগামী, বধায় বধ্যস্ত শরং শরণ্যঃ | 

[তাভিবঙ্গো নৃপতিনিবঙ্গাদদ্্মৈচ্ছৎ প্রপতো দ্ধতারিঃ ॥ ৩০। 

মেততরসস্ত করঃ প্রহর্ত,র্খপ্রভাভূষিতকঙ্কপত্রে । 

াঙ্গুলি; সায়কপুঙ্খ এব, চিত্রাপিতারন্ত ইবাবতস্থে ॥ ৩১। 

প্রতিটন্তবিবৃদ্ধমন্যুর্যর্ণমাগস্কৃতমস্পংশস্তিঃ | 

(ছা স্বতেজোভিরদহাতান্তর্ভোগীব মন্বৌষধিরুদ্ধবীর্যাযঃ ॥ ও২ ॥ 

মার্দাগ্াং নিগৃহীতধেনুর্মনুষ্যবাচা মনুবংশকেতুম্। 

বমায়য়ন্ বিস্মিতমাত্মবৃত্তৌ, সিংহোরুসবং নিজগাদ সিংহঃ ॥ ৩৩॥ 

চনং মহীপাল ! তব শ্রমেণ, প্রযুক্তমপ্যন্্মিতো বৃথা স্যাৎ। 

ন পাঁদপোন্ম'লনশক্তি রংহঃ, শিলোচ্চয়ে ুচ্ছতি মারুতন্ত ॥ ৩১ ॥ 

পি 

বীনির্লীপ দেখিলেন, লম্মমীন-কেশররাঁজিরাজিত সিংহ সেই পাটলবর্ণা নন্দি- 

টপর পর্ঝতের গৈরিকময়ী অধিত্যকাজাত বিকশিত-পুষ্পশোভিত লোধবৃক্ষের 

টপবিষ্ট রহিয়াছে ॥২৯॥ সিংহতুল্য ক্ষিপ্রগামী, বাহুবলে জিতশক্র, শরণাগত- 

রাজা দিলীপ নন্দিনীকে এইরূপে ( সিংহ কর্তৃক ) আক্রান্ত দর্শনে আপনাকে 

নিত বোধ করিয়া সেই সিংহবধার্থ,তুণীর হইতে শর উত্তোলন করিতে উদ্যত 

নু॥|৩০ ॥ তিনি ঘেমন শরক্ষেপণার্থ তুণীর হইতে বাণোক্তোলনে উদ্যত 

ন, অমনি তাহার দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলী সেই শরের মূলদেশে সংলগ্ন হইল 
স্বোলনার্থ হস্ত যেমন চিত্রপটে অঙ্কিত থাঁকে; তাহার সেই হস্তও সেইরূপ 

লিখিত) অচল হইয়৷ পড়িল। তাহার নখপ্রতায় বাণের কঙ্কপত্রমাত্র 

[গাইতে লাগিল |1৩১।। এইরূপে বাহুরোধ হওয়াতে রাজ! অতীব ক্ুদ্ধ হইয়া 
দন; অধিকন্ত নিকটবর্তী অপরাধীর দেহ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সমর্থ না হওয়ায় 
ধরুদববার্ধ্য তুজঙ্গের ন্যায় নিজ বিক্রমাগ্রিতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন ॥| ৩২ || 

ধন বাহরোধরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিতচিত্ত, সঙ্জনপূজনীয়, সিংহ- 
 মনুকুলকেতু রাজ+ দিলীপকে মন্ুস্ুবৎ বাক্যে সন্বোধ্ন পূর্বক অধিকতর 
ত করিয়া সেই্দসংহ বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৩॥ হে রাজন! বৃথা ক্রেশ- 
রে স্াবস্তক কি? আমার প্রতি অন্ক্ষেপ্ু করিলেও ত[হা বিফল হইবে। 
এ ২৭ 



২১০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কৈলাসাগৌরং বৃষমারুরক্ষোঃ, পাদদার্পণা নুগ্রহপৃতপৃষ্ঠম্। 
অবেহি মাং কিস্করমমূর্তেত, কুস্তোদরং নাম নিকুন্তমিত্রম। ৩। 
অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং, পুক্রীকুতোহসৌ বৃষতধবজেন। 
যো হেমকুস্তস্তননিঃস্তানাত, স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজঃ | ৩ 
কণু,য়মানেন কটং কদা চিদ্বন্যদ্বিপেনান্মথিতা ত্গস্ত। 
অখৈনমন্্রেন্তনয়া শুশোচ, সেনান্যমালীঢ়মিবাস্থরা সৈঃ ॥ ৩৭। 
তদাপ্রভৃত্যেব বনদিপানাত,ত্রাসার্থমন্মিন্হমদ্রিকুক্ষো | 
ব্যাপারিতঃ শুলভূতা বিধায়, সিংহত্বমস্কাগতসত্ববৃত্তি ॥ ৩৮। 
তন্তালমেষা ক্ষুধিতস্য তৃপ্ত, প্রদিষটকাল! পরমেশ্বরেণ। 
উপস্থিতা শোণিতপারণা মে, স্রদ্বিষশ্চান্দরমসী স্তবধেব ॥ ৩১। 
সত্বংনিবর্তস্ বিহাঁয় লজ্জাং, গুরোর্ভবান্ দর্শিতশিয্ৃতক্তি: | 
শন্েণ রক্ষ্যং যদশক্রক্ষং, ন তদ্যশঃ শন্্ভৃতাং ক্ষিণোতি 8০1 

কারণ, বাঘু বৃক্ষ উন্মদলন করিতে পারে বটে, কিন্তু পর্বত উৎপাটনে রর 
হয় না॥৩৪॥ আমাকে অষ্টমৃত্তি দেবদেব শঙ্ষরের কিন্কর বলিয়া জানিও) ঘর 
নিকুস্তের মিত্র ; আমার নাম কুস্তোদর। তগবান্ মহাদেব কৃপা পুরঃসর মগজ 
দ্বারা আমার পৃষ্ঠদেশ পবিত্র করিয়া! কৈলাসগিরিসদৃশ শ্বেতবর্ণ বৃষে আরা! 
করিয়া থাকেন ॥৩৫॥ এ যে পুরোভাগে দেবদারবৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। বৃষ! 

মহেশ্বর স্বয়ং উহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিফীঁছেন ; এ দেবদারুতরু যড়াননাল। 
পার্বতী'র স্তনতুল্য কাঞ্চনকলদ হইতে বিনির্গত ছুগ্ধবৎ বারিধারার আস্বাদ (ঘা 
করিয়া থাকে ॥৩৬॥ একদিন এক বন্যগজ গণধর্ষণ করাতে এ বৃক্ষের 'া 

উন্মোচিত হইয়াছিল; তজ্জন্য গিরিরাজনন্দিনী পার্কতী সেনানায়ক ফড়াননা 
অস্থুরবাণে ক্ষতদেহ দর্শনে যেরূপ শোক করেন, এ দেবদারুর জন্যও দে 

শোক প্রকাঁশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ তদবধিই দেবদেব মহেশ্বর আরণা হাঁ 

দ্রিগকে তয় দেখাইবার জন্য এই গিরিগুহাঁু সিংহের আকারে আমাকে নি 
করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাহার আজ্ঞান্থ্পারে সম্মুখে উপস্থিত জীবগা 
ভক্ষণ পূর্বক জীবিকাঁনি্বাহ করি॥ ৩৮॥ পরমেশ্বর শিবেধ ইচ্ছাবশেই দগ্ধ 
এই ধেস্ছু আমার আহারার্থ উপস্থিত হইয়াছে । রাহ থেমন চন্মার মুধাগা্ 
তপতি প্রাপ্ত হ, আমিও সেইরপ ক্ষুধার সময়ে ইহার রুষির গান করিয়া গা 
হইব॥ ৩৯ ॥ এখন তোমার আরংউপায় নাই, লজ্জা বিসর্জন পূর্বক ফিরল যাং। 

পন 



রখুবংশমূ। . ২১১ 

তি প্রগল্ভং পুরুষাধিরাজো, মৃগাধিরাজস্ত। বচো। নিশম্য। 

পরত্যাহতান্ো গিরিশ প্রতাবাদাত্বন্যবজ্ঞাং শিখিলীচকার ॥ ৪১ ॥ 

পতাববী্ৈনমিষুপ্রয়োগে, তৎপূর্বভঙে বিখতপ্রযত্তঃ | 

ঢীরড্স্বকবীক্ষণেন, বজং মুমুক্ষল্সিব বজপাণিঃ ॥ ৪২। 

রুদধচে্টম্য মৃগেন্দ্ ! কামং, হাস্তাং বচস্তদ্যদহং বিবক্ষুঃ। 

ন্তর্গতং প্রাণভূতাং হি বেদ, সর্ববং ভবান্ ভাবমতোহভিধাস্তে ॥ ৪৩। 

ান্ঃ স মে স্থাবরজঙ্গমানাং, স্বর্গস্থিতিপ্রত্যবহারহেতুঃ। 

উরোরগীদং ধনমাহিতাগ্নেরশ্ৎ পুরস্তাদনুপেক্ষণীয়ম্ ॥॥ 8৪ ॥ 

দ বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং, দেহেন নিবর্তয়িতুং প্রসীদ। 

দনাবসানোতস্বকবালবসা, বিস্জ্যতাং ধেনুরিয়ং মহর্ষেঃ ॥ 9৫ | 
-্াাশীশী্ীীশ্ীীশীাাট 

»স্প শী শি 

প্রতি শিষ্কের যে প্রকার ভক্তিগ্রদর্শন উচিত, তাহা তুমি দেখাইয়াছ ; শস্ত 
ঘাহা রক্ষা করা যায় না, তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে শস্ত্রধারীর 
লোগ হয় না ॥ ৪০ ॥ 

সংহের এইরূপ গর্বিত বাক্য শুনিয়া নরপতি দিলীপ যখন বুঝিতে পারিলেন 

হেশবেব প্রভাবেই তীহাঁর অস্ত্র প্রতিহত হইয়াছে, তখন তাহার আত্মাভিমান 

গীত হইল ॥ ৪৯॥ ইতঃপূর্বে আর কোন সময়েই তাহার বাণসন্ধান ব্যর্থ 
ই; বন্ত্রপাণি দেবরাজ যেমন বজুক্ষপে উদ্যত হইয়! ব্রিনয়ন শিবের নেত্র- 

স্থিত হইয়াছিলেন, রাজার অবস্থাও তখন সেইরূপ হইল; তিনি সিংহকে 
পন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪২॥ হেমুগরাজ! আমি মনৌগত 

ব্যক্ত করিলে তাহ] যার পর নাই হাঁস্যজনক হইবে । কেন না, শক্তিলোপ 

তে অগ্ক আমি ধেন্ুরক্ষণে অক্ষম হইলাম ; কিন্তু জীবকুলের চিত্তগত ভাব 
নি মকলই জ্ঞাত আছেন ; এই জন্যই আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি ॥৪৩। 

বিখবের সুষ্ি-স্িতি-সংহারকারী মুহেশ্বর আমার পুজনীয়; তথাপি সাগ্নিক 
দব বশিষ্ঠের এই. হোমধেনুটি চক্ষুর সম্মুখে নিহত হইবে, ইহা উপেক্ষা করা 
পক্ষে কর্তব্য নহে ॥8৪॥ অতএব আপনি প্রসন্ন হউন, আমার দেহ 
| করিয়া জীবিকানির্কমনহ করুন, মহধির এই হোমধেস্থুটি পরিত্যাগ করুন। 
টা করিয়া দেখুন, যতই দিবা! শেষু হইবে, ইহার শিশুসন্তানটি ততই ইহার 
উৎকিত হইয়। উঠিবে ॥ ৪৫ ॥ 



২১২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

অথান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাং, দংস্্ামযুখেঃ শকলানি কৃর্ববনূ। 
ভূ়ঃ স ভূতেশবরপার্থবর্তী, কিঞ্িদ্বিহাস্তার্থপতিং বভাষে ॥ 8$ 
একাতপত্রং জগত প্রতূত্বং, নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুম্চ। 

অল্পস্ত হেতোবহু হাতুমিচ্ছন্, বিচারনূঢঃ প্রতিভাসি মে সম 
ভূতানুকম্পা! তব চেদিয়ং গৌরেকা ভবেৎ স্বস্তিমতী ত্বন্তে। 
জীবন্ পুনঃ শশ্বদপপ্লবেভ্যঃ, প্রজাঃ প্রজানাথ ! পিতেব পাদি॥, 

অখৈকধেনোরপরাধচণ্ডাদৃগুরোঃ কৃশানুপ্রতিমাদ্বিভেষি। 
শক্যোহস্ত মনুযুর্ভবত| বিনেতৃং, গাঃ কোটিশঃ স্পর্ণয়ত। ঘটোরী; 
তন্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাং ভোক্তারমূজ্জ্বলমাত্মদেহমূ। 

মহীতলম্পর্শনমাত্রভিন্যৃদ্ধং হি রাজ্যং পদমৈন্দ্রমানঃ ॥ ৫০ | 
এতাবছুক্ত। বিরতে মৃগেন্দ, প্রতিন্বনেনাস্য গুহাগতেন। 

শিলোচ্চয়োহপি ক্ষিতিপালমুচ্চৈঃ, প্রীত্য! তমেবার্থমভাষতেব | 

তদনন্তর সেই সিংহরূগী শিবপার্থচর ঈধদ্ধীস্য সহকারে দশনচ্ছটার ? 
কন্দরস্থ অন্ধকার দূর করিয়া নরপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৪৬। (রাঃ 

তুমি সামান্তি কারণে বসুম্বরার একচ্ছত্র প্রতুত্ব, নবীন বয়ঃক্রম ও মনোহর" 
পরিত্যাগের বাসনা করাতে তোমাকে নিতান্ত নির্বোধ বলিয়াই আমার গী 

হইতেছে ॥ 8৭॥ যদি জীবের প্রতি তোমার অন্ুকম্পাই হয়, ( সেই অন্ুকশার 

তুমি যুদ্ধি এই ধেন্গুর জন্ত আত্মপ্রাণ বিসক্ন দিতে ইচ্ছা কর,) তাহ & 

তোমার জীবনান্তে এই একটিমাত্র ধেন্ুই রক্ষিত হইবে; কিন্তু হে রন 

( বিবেচন' করিয়! দেখ, ) তোমার প্রাণরক্ষা হইলে প্রত্যহ কত লৌককে 
হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবে ॥ ৪৮॥ আর তোমার গুরুদেবের এই এনা 
ধেন্নু নিহত হইলে সেই অপরাধে তিনি তোমার উপর অগ্নিবৎ রোংগর্ 

হইয়া উঠিবেন, এই আশঙ্কায় যদি তুমি ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলেও (ো 

সেভয় মিথ্যা), তুমি কোটি. কোটি ঘটোরী (গীবরস্তনশালিনী) দে 
পূর্বক তীহার ক্রোধের উপশম করিয়া দিতে পারিবে ॥ ৪৯॥ সুতরাং নাণা 

সুখতোগের হেতুভূছ্ধ এই সবল দেহ রক্ষা কর। আরও দেখ, তোমার 

রাজ্য ইন্ত্রপদসদৃশ ? ইন্দ্র অমরধামে আর তুমি পৃথিবীতে, এইমাত্র এতে 1 
সিংহ এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে পর্বতও যেন তাহাতে অনুমোদন 

গুহাগত প্রতিধ্বনি গ্বার! উচৈঃ্বরে রাজাকে সেই বাক্য শ্রবণ করাইল |£১। 
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নিশমা দেবানুচরস্ত বাচং, মনুষ্যদেবঃ পুনরপ্যুবাচ। 
ধৈ্া তদধ্যাসিতকাতরাক্ষ্যা, নিরীক্ষ্যমাণঃ স্থৃতরাং দয়ালুঃ ॥ ৫২॥ 
চতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যাদ্রঃ, কষত্রস্তা শব ভুবনেষু রূঢ় 
াজোন কিং তদ্বিপরীতবৃত্তেঃ, প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈবণ ॥ ৫৩ | 
ং নু শক্যোহনুনয়ো মহর্ষেবিশ্রাণনাচ্চান্যপয়স্থিনীনাম্। 
মামনুনাং স্থরতেরবেহি, রুদ্রজসা তু প্রহৃতং ত্য়াস্তাম॥ ৫৪ । 
ময়ং সবদেহাপ্পণনিক্ষয়েণ, শ্যাষা। ময়া মোচয়িতং তবন্তঃ| 
গারণাস্যাদ্বিহতা তবৈবং, ভবেদলুগ্তশ্চ মুনে; ক্রিয়ার্থ৫॥ ৫৫। 

'ভবানগীদং পরবানবৈতি, মহান্ হি যত্রস্তব দেবদারৌ। 
সা নিযোক্ত,র্ন হি শক্যমগ্রে, বিনাশ্য রক্্যং স্বয়মক্ষতেন ॥ ৫৬ ] 
কিমপাহিংস্য্তব চেন্মতোহহং, যশঃশরীরে ভব মে দয়ালুঃ | 
একান্তবিধবংসিযু মদ্বিধানাং, পিপ্ডেষনাস্থা! খলু ভৌতিকেযু॥ ৫৭ || 
রি 

দিকে নন্দিনী থেন্ু সিংহ কর্তৃক আক্রাপ্ত হইয় দিলীপরাজের প্রতি কাতর- 
ত করিলে মহীপতি যার পর নাই দয়ার হইলেন এবং দেবান্ুচর সিংহের 
বাক্য শ্রবণ পর্নক পুনর্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২॥ বিপদ হইতে 
[বে বলিয়াই পৃথিবীতে 'ক্ষজরিপন” নাম প্রথিত হইয়াছে । আমা কর্তৃক যদি 
গলনাষের বিপরীত কার্ধ্য সম্পীদিত হয়, তবে রাজ্যেই বা আমার কি 
ঈদ আব এই অপবাদকলুষিত জীবনেই বাঁ কি আবশ্তক ? €৩। আর 
সন্ত ধে্ব সকল প্রদান করিয়াই বা খধিবরের রোবশান্তি কি প্রকারে 
1 এই ধেনুকে স্থুরতির সদৃশী বলিয়া জানিবেন; আপনি কেবল রুদ্রদেবের 
ই ইহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৫৪। কাজে কাজেই আত্ম- 
"লা প্রদান পূর্বক আপনার নিকট হইতে ইঞ্টাকে মুক্ত করা আমার আহা হইলে আপনার পারণরও বিশ্ন ঘটবে না, মহধিরও রাম অনুপ্ত 
18 আপনিও পরের অধীন; সেই জন্যই পরম যুত্সহকারে এই 

শাকের রক্ষায় নিযুক্ত আছেন স্বৃতরাং আপনি বয়ংই ব্লুবিতে পারিতেছেন ধর ্ণীয়দবযিষ্ট করিয়া ভৃত্য কদাচ অক্ষতদেহে তাহার নিকট যাইতে অনা ৫৬) আপনি যদি এরপ-নিশচয় করিয়া থাকেনঘে, আমি আপনার 
? হাথ হইলে করণাপুরঃসর এই ভৌতিক শরীরের পরিবর্তে আমার যশ 



২১৪ কালিদাঙের গ্রস্থাবলী। 

স্বন্ধমাভাষণপূর্ববমাহ্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োবনাস্তে। 
তন্তূতনাথানুগ ! নাহসি তং, সমবদ্ধিনো মে প্রণয়ং বিহসত।&। 
তথেতি গামুক্তবতে দিলীপঃ, সম্ভঃ প্রতিষ্৯ন্তবিমুক্তবাহুঃ। 
সন্যন্তশস্ত্ো হরয়ে স্বদেহমুপানয়ৎ পিগুমিবামিষস্ায ॥ ৫৯ || 
তন্মিন ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানামুৎপশ্তঃ সিংহনিপাতমুগ্রম 
অবাত্মুখস্যোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ, পপাত বিগ্ভাধরহস্তমুক্তা ॥ ৬০। 
উত্তিষ্ঠ বৎসেত্যম্ততায়মানং, বচো নিশম্যো খিতমুখিতঃ সন। 
দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাং, গামগ্রতঃ প্রত্রবিণীং ন সিংহ্ম॥ &)। 
তং বিশ্মিতং ধেনুরুবাচ সাধো ! মায়াং ময়োস্ভাব্য পরীক্ষিতোধটি 
ধধিপ্রভাবাম্মযি নান্তকোহপি, প্রতুঃ প্রহর্তূং কিমুতান্যহিংআরাঃ।॥ 

স্বরূপ দেহ রক্ষা করুন। এই বিনশ্বর পাঞ্চতৌতিক দেহপিও আমার তুলা নো 
নিকট নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত ॥ ৫৭॥ মনীধিগণ বলিয়া থাকেন, গা 
আলাপ হইলেই বদ্ধত্ব্বন্ধ ঘটে; আমরা উভয়ে যখন এই অরণ্যমধ্যে গা 
আলাগ করিতেছি; তখন আমাদের উভয়ের মধ্যেও সেই বন্ধত্বসন্বস্ক ঘটা 
অতএব হে রদ্রপার্ধদ ! বন্ধুর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখা আপনার কর্তব্য নহে।$১। 

( রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া ) সিংহ “তথাস্ত বাক্যে সম্মত হইলে হংঙ্কা 

নরপতির অবরুদ্ধ বাহু প্রত্তিবন্বমুক্ত হইল। তখন তিনি অস্ত্র ত্যাগ ধর 
আত্মদেহ অকিঞ্চিকর মাংসপিগবৎ অনায়াসে সিংহকে প্রদান করিতে ঘা 

হইলেন ॥৫৯॥ তাহার উপর সিংহের প্রচ্ড উৎপতন হইবে, (সিংহ রন 
পুরঃসর তাহাকে আক্রমণ করিবে, ) মনে মনে এই স্থির করিয়! তিনি ঞ্ঝ 

সিংহের প্রতি নেত্রপাত করিয়। যেমন অধোবদনে উপবেশন করিলেন, ঝা 
বিদ্ভাধরবন্দ তাহার মন্তকোপরি কুস্থমবর্ষণ করিতে লাগিল || ৬০ | 

অনন্তর “বৎস! গাত্রোথান কর” এই অমৃতময়ী বাণী কর্ণে রো 

নরপতি দিলীপ গাত্রোখান পূর্বক দেখিলেন, সে সিংহ আর নাই, জনন 

নন্দিনী পুরোভাগে দৃ্ডায়মানা হইয়া ক্ষীরধারা ক্ষরণ করিতেছেন ॥ ৬১॥ 
তখন রাজাকে বিস্মিত দেখিয়া নন্দিনী ধেনু বলিলেন, 'সাধো! আমিমা! 

বলে তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করিলাম ; সামান্ত শ্বাপদের কথা "দুরে থাকুক, 

বশিষ্ঠের গ্রঙাবে যফ্ও আমার হিংসাচরণে সমর্থ নহে ॥ ৬২।| তোমার 



রঘুবংশমূ। ২১৫ 

ত্তা গারো মযানুকম্পয়া চ, গ্রীতাশ্মি তে পুজ ! বরং বৃণীষ্। 

৷ কেবলানাং পয়সাং প্রসূৃতিমবেহি মাং কামদুঘাং প্রসন্নাম্ ॥ ৬৩ ॥ 
চত; দমানীয় স মানিতার্থী, হস্ত স্বহস্তার্জিতবীরশব্দঃ | 

শস্য কর্তীরমনস্তকীন্তিং, স্থৃদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে ॥ ৬৪ | 

ন্তানকামায় তখেতি কামং, রাজ্জে প্রতিশ্রত্য পয়স্থিনী সা। 

গা পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং, পুক্রোপতুডক্ষে(তি তমাদিদেশ ॥ ৬৫। 

নত হোমার্থবিধেশ্চ শেষমৃষেরনুজ্ঞামধিগম্য মাতঃ ! 

টধন্তমিচ্ছামি তবোপভোজ্জ,ং, ষষ্টাংশমু্বব্যা ইব রক্ষিতায়ীঃ ॥ ৬৬॥ 

টথং ক্ষিতীশেন বশিষ্ঠধেনুবিজ্ঞাপিতা শ্রীততরা বভৃব। 
ঈনন্থিতা হৈমবতাচ্চ কুক্ষেঃ, প্রত্যাযযাবা শ্রমমশ্রমেণ ॥ ৬৭ ॥ 

_. শাশাশীশিটা 
জপ 

রব প্রতি অন্ুুকম্পা দেখিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম ; (এখন) 

 এরহণ কর, আমাকে কেবল ছুষ্ধপ্রসবিনী জ্ঞান করিও না; আমাকে 
| ( কামপ্রসবিনী ) বলিয়া জানিও অর্থাৎ আমি ইচ্ছ! করিলে মনোবাসন! 
চাকরিতে পারি ॥' ৬৩॥ 

নি প্রার্থীর প্রার্থনা! পূরণ পূর্বক তাহাদিগকে সম্মানিত করেন, নিজ্গ বাহু- 
ধনি বীরনামে প্রথিত হইয়াছেন, সেই নরপতি দিলীপ তখন করযোড়ে 
1 করিলেন, “নুদরক্ষিণার গর্ভে ধেনন কুলরক্ষক অনন্তকীন্তি সন্তান উৎপন্ন 
৬৪ ঃ 
ধন পুত্রাথী নরপতিকে বাঞ্ছিত বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়া সেই পয়স্থিনী 
 হাহাকে কহিলেন, হে পুত্র! তুমি আমার দুগ্ধ দোহন পূর্বক পত্রপুটে 
পান কর ॥ ৬৫ ॥ 

(জা বলিলেন, মাতঃ ! প্রথমে আপনার বৎস দুগ্ধ পান করুক, পরে এ দুগ্ধ 
হখির হোমক্রিঘা। সম্পাদিত হউক, তদনন্তর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, যেমন 
কিক রক্ষিত বসুন্ধরার ষষ্ঠাংশ (কর ) আমি গ্রহণ করি, গ্নেইরূপ গুরুর 
শি উহা (ও অবশিষ্ট দুগ্ধ) পান করিব, ইহাই আমার ব্রাসনা॥ ৬৬ 
তপতি এই কথা বলিলে হোমধেন্ু নন্দিনী অধিকতর প্রীতিলাত করিলেন 
ইমাটনগুহা হইতে নিষ্কান্ত হইফ। নরপতির অগ্রে অগ্রে সানন্দে আশ্রমে 
তত হইলেন ॥ ৬৭ ॥ 



২১৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

তস্যাঃ প্রসন্নেন্দুমুখঃ প্রসাদং, গুরুনূপাণাং গুরবে নিবেষ্ঠ। 

্রহষচিহ্বানুমিতং প্রিয়ায়ৈ, শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব ॥ ৬৮। 
স নন্দিনীস্তন্যমনিন্দিতান্মা, সদ্বৎসলো বগসহতাবশেষম্। 

পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতাভনুজঃ, শুভ্রং বশো৷ মূর্তমিবাতিতৃষ:॥ &। 
প্রাত্যখোক্তব্রতপারণান্তে, প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য। 
তৌ দম্পতী স্বাং প্রতি রাজধানীং, প্রস্থাপয়ামাস বশী বশিষ্ঠ:।« 
প্রদক্ষিণীরুতা হুতং হুতাশমনন্তরং ভর্ত,ররু্ধতীঞ | 

ধেনুং সবৎসাঞ্চ নৃপঃ প্রতস্থে, সন্মঙ্গলোদএীতরগ্রভাবঃ ॥ ৭১। 

শ্রোত্রাভিরামধ্বনিন1 রখেন, স ধর্মপত্রীসহিতঃ সহিফুঃ। 
যযাবদনুদ্ঘাতস্থখেন মার্গং, স্বেনে পুর্ণেন মনোরথেন ॥ ৭২ 
'তমাহিতৌতস্থক্যমদর্শনেন, প্রজা? প্রজার্থরতকর্শিতাঈম্। 
নেরৈঃ পপুস্ৃপ্তিমনাপ্বন্ি্নবোদয়ং বাদয়ং নাথমিবৌধধীনাম্। ॥ ৭৩। 

___ নরপতি দিলীপ (তপোবনে প্রত্যাবৃত হইয়া) ) প্রফুল্পমুখে গুরুদেব বশি। 

নিজ প্রিয়তম সহধর্ধিণী সুদক্ষিণার নিকট নন্দিশীর প্রসন্নতার বিষর নিবোন দূ 
তাহা যেন পুনরুক্ত করিলেন। কারণ, তাহার হর্ষলক্ষণ দেখিয়াই তাহারা মা 

বিষয় বুবিতে পারিয়াছিলেন ॥৬৮॥ অনিপ্দিত-চরিত্র, সঙ্জনবত্গন না 

মহধির আজ্ান্মারে বৎসের পানাবশিষ্ট ও খধিবরের হোঁমাবশিষ্ট নদিনীয 
ুপ্ধ সাগ্রহে গান করিলেন? তীহার প্রতীতি হইল যেন, তিনি দৃষধরগ' 

নিজ শুরুবর্ণ যশ উপভোগ করিলেন ॥ ৬৯॥ 
এই প্রকারে ব্রতপারণ! পরিসমাপ্ত হইলে তৎপরদিন প্রভাতে না 

বশিষ্ঠ খষি প্রাস্থানিক স্বস্তযয়ন ( আশীর্বাদ ) প্রয়োগ পূর্বক সেই নৃগাপর্ 
নিজ রাজধানীতে প্রতিগমনার্থ আদেশ প্রদান করিলেন ॥৭*॥ নরগতিরদি 
হোমাগ্নি, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী ও সবৎসা নন্দিনী ধেনুকে প্রদক্ষিণ গর্ব ৭ 
রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে মঙ্গলাচার অনুষ্ঠিত হওযাত্ে $8 
প্রভাব যেন অধিকতর সংবর্ধিত হইল ॥ ৭১॥ ব্রতাদি কষ্টসহিষু রাজা 

ধর্মপত্ঠীর সহিত বৃথারূঢ় হইলে শ্রতিমনোহর ( ঘর্ঘর ) শবে রথ চলিতে ৪ 
করিল; বোধ হইল যেন, নরপতি নিজ পূর্ণ-মনোরথে আর হইয়া গণ, 
ছেন। গমনকাঁলে পবিমধ্যে রথ কোনরূপ আতাতাদি প্রাপ্ীপহইল না। ৪ 
তাহারা স্বথে গম করিতে লাগিলেন ॥ ৭২॥ প্রজার! এ-ষাবৎ তীর 
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দর: পুরমুৎ্পতাকণ, প্রবিষ্ট পৌরৈরভিনন্দামানঃ | 
[জে ভূজগেন্দ্রসমানসারে, ভূয়ঃ স ভূমেধু রমাসসঞ্জ ॥ ৭৪ ॥ 

.. অথ নয়নসমুখং জ্যোতিরত্রেরিব সঃ, 
স্রমরিদিব তেজো বহ্িনিষ্ঠ্যতমৈশম্। 
নরপতিকুলভূত্যে গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী, 

গুরুভিরভিনিবিষং লোকপালানুভাবৈঃ ॥ ৭৫ ॥ 

ইতি প্রীরধুবংশে মহাঁকাব্যে কালিদাসক্কতৌ নন্দিনীবরপ্রদানে নাম 
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥ *. 

তৃতীয় ২ স্গ | 

০ %2-- 

গথেস্নিতং তঞ্রুপস্থিতোদয়ং, সখীজনোদীক্ষণকৌমুদীমুখম্। 
নদানমিক্ষাকুকুলস্য সম্ভতেঃ, সুদক্ষিণ! দৌহদিলক্ষণং দো ॥ ১। 
উতকষ্িত ছিল, (এখন রাজা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে ) তাহারা পুতরার্থ 
'নজনিত-করেশে ক্ষীণদেহ নরপতিকে নবোদিত ক্ষীণচন্ত্রবং পুনঃ পুনঃ 
চনে দেখিয়াও চক্ষুর তৃপ্তিসাধন*্করিতে পারিল না। ( যতই দেখে, ততই 
ঢের দর্শনপিপাসা বলবতী হয়) ॥ ৭৩॥ ইন্্রসৃশ এস্বরধ্যবান্ নরপতি পি উবিত পতাকাপংক্তি দ্বারা ক্ুশৌভিত নগরীমধ্যে প্রবেশ পূর্বক পুরবাসি- বর অতিনদদন প্রাপ্ত হইয়া বাস্থকিসদবশ শক্তিশালী নিজ বাহুঘয়ে পুনর্ধার রা তার গ্রহণ করিলেন ॥ ৭৪ | দিক্-সমূহ যেমন অত্রি-খষির নয়ননিঃস্থত কে (শশাস্ককে) ধারণ করিয়াছিল, জাহ্নবী যেমন বহ্ছি কর্তৃক পরিত্যক্ত এ ধারণ করিয়াছিলেন, মহিষী স্ুদক্ষিণাও সেইরূপ গর্ভ ধারণ করিলেন। $ অষ্ট লোকপালেরও ছর্বহ তেজে তেজঃসম্পন্ন এবং রাজবংশের কল্যাণের "তি | ৭৫ 

| 
০০০ 

নর সুদক্ষিণা পতি দিলীপের ফুলোনুধ ঈপ্ষিতন্বরপ, ইক ্কুকুলের হেতু- : লোটনানন্প্রদ, প্রকাশোস্ুখ শশাঙকরশ্মি অথব] দীপোৎ্সবের স্তায় চা 



২১৮ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা, মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণুনা। 
 তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা, গ্রভাতকল্পা শশিনেৰ শর্ববরী ॥২। 
তদাননং মৃত্স্থুরতি ক্ষিতীশ্বরো, রহস্থ্যপাত্্রায় ন তৃপ্তিমাযযৌ। 
করীব সিক্ত পৃষতৈঃ পয়োমুচাং, শুচিব্যপায়ে বনরাজিপনবল। 
দিবং মরুত্বানিব ভোক্ষ্যতে তুবং, দিগন্ত বিশ্রান্তরথো হি তংমুষ্। 
অতোইভিলাষে প্রথমং তথাবিধে, মনো ববন্ধান্তরসান্ বিলঙ্জা মা 
ন মে হ্রিয়া শংসতি কিঞ্ঝদীপ্িতং, স্পৃহাবতী বন্থযু কে মাগৰী। 
ইতি ক্ষ পৃচ্ছত্যনুবেলমাদৃতঃ, প্রিয়াসখীরুত্তরকোশলেশ্বরঃ | ৫ 

উপেত্য সা দোহদদুঃখশীলতাং, যদেব বৰে তদপশ্থাদাহৃতম্। 
ন হীষটমস্য ত্রিদিবেহপি ভূপতেরভূদনাসাগ্মধিজ্যধস্বনঃ ॥ ৬। 

গর্ভলক্ষণ ধারণ করিলেন ॥ ১॥ তাহার দেহ (দিন দিন) ক্ষীণ হইল) 

অন্গপ্রত্যঙ্গে সমস্ত অলঙ্কার ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তীহারর 
মগুল লোধপুষ্পবৎ পাওুবর্ণ ধারণ করিল; প্রভাতোনুখী রজনী? 

কতিগয় অল্পসংখ্যক নক্ষত্র ও ক্ষীণপ্রত চন্দ্রে পরিশোতিতা। হা পি 

সেইরূপ শোত| ধারণ করিলেন ॥২॥ গ্রীন্মান্তে বনমধ্যগত নীরদধারা? 

পন্ঘলের নবীনসলিলে মৃত্তিকাগন্ধ অনুভব করিঘা হস্তী যেমন তৃপ্তির পরাকাষা্ 

হয় না, নরপতি দ্িলীপও সেইরূপ নিচ্গনে বাণীর মৃদ্গন্বপুরিত বদন আত্াদ 

তৃপ্তির শেষ করিতে পারিলেন না। ( গণ্বস্থায় গরভিণীর মৃত্তিকা ভক্ষণ ঝা 

তালবাসে, ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। সুদক্ষিণাও মুত্তিকাতক্ষণ করিতে লাগ 

রাজা তাঁহার মুখে সেই গন্ধ অন্ুতব করিয়া! পরম প্রীতিলাত করিরেন1/ 

দেবেন্দ্র যেমন স্ুুররাজ্য ভোগ করেন, পুত্রও (জন্মগ্রহণ করিয়া) সের? শী 

দিকের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত রথচালন পৃব্বক অখিল বনুন্ধর| তোগ করিবে' ণর্ 

যেন রাণী সুক্ষিণা অপরাপর রসের আস্বাদ পরিহার পুরঃসর প্রথমেই মু 

তক্ষণে প্রবৃত হইলেন ॥ 8 ॥ কোশলরাজ দিলীগ রা সথীদিগের নিকট রা 

জিজ্ঞাসা করিতেন, “মগধরাজকুমাবী ( (স্ুদক্ষিণ 1) লঙ্জাবশে আমার নিকট ধন 

গত ভাব ব্যক্ত করেন না, কোন্ কোন্ বস্্রতে তাহার অভিরুচি ৫ দরদ 

গর্ভাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রাণী যখন যে বস্র অভিলাষ করিতেন, তাহাই তন ৫ 

ভাগে (সংগৃহীত ) দেখিতেন। কারণ জ্যাপমন্বিত-শরাসনধারী নরগতি ৫. 

জিদিবধাম হইতেও, ঈদ্দিত রন্তু 'আনয়নে অক্ষম ছিলেন না॥৬। ধু 



রঘুবংশম্ | ২১৯ 

মণ নিশ্তীরঘ্য চ দোহদব্যথাং, প্রচীয়মানাবয়বা রাজ সা। 

প্রাণপত্রাপগমাদনন্তরং, লতেব সম্দ্ধমানোজ্ভপললবা ॥ ৭॥ 

নে গচ্ছৎস নিতান্তগীবরং, তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্। 

এিরশ্কার দ্রমরাভিলীনয়োঃ, সবজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিয়ম ॥৮॥ 

নধানগর্ভামিব সাগরাম্মরাং, শমীমিবাত্যন্তরলীনপাবকাম্। 

নীমিবান্তঃসলিলাং সরম্বতীং, নৃপঃ সসন্তাং মহিষীমমন্ত ॥ ৯ ॥ 

প্রিরানূরাগসা মনঃসমুন্নতের্ড,জার্ভিতানাঞ্চ দিগন্তসম্পদাম্। 

যগাক্রমং পুংসবনাদিকা? ক্রিয়া, ধৃতেশ্চ ধীরঃ সদৃশীব্যধত্ত সঃ ॥ ১০ ॥ 

নরমাত্রা শিতগর্ভগৌরবাণ, প্রযতরমুক্তাসনয়া গৃহাগতঃ। 
তায়াপচারাপ্রলিখিন্নহস্তয়া, ননন্দ পারিপ্রবনেত্রয়া নৃপঃ ॥ ১১ || 

কমারভৃন্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে, ভিষগ্ৃভিরাপ্িরথ গর্ভভন্ণি। 

গতি; প্রতীতঃ প্রসবোশ্ুখীং প্রিয়াং, দর্শ কালে দিবমভ্রিতামিব ॥১২। 
শশা শশা ীিিটি -শাাাশীশি শী ৩ 

তন পত্রত্যাগান্তে মনোহর নবীনপল্পবে মণ্ডিতা হয়, রাণী সুদক্ষিণাও সেইর? 

মে ক্রমে) গঠক্রেশ অতীত হইলে পরিপুষ্ট দেহ প্রাপ্ত হইয়া শোভ1! পাইছে 

াপন॥৭॥ ক্তপয় দিবস অতীত হইলে তীহার পীনপরোধরদ্বয়ের অগ্রদে" 

বণ হওযাতে উহ হ্রমরসমন্িত সুজাত পদ্মকোরকের শোতাকেও পরাজ 

প।৮॥ মহিষীকে গর্ভবতী দর্শনে নরপতি দিলীপের মনে বোধ হইতে 

ঈল যেন, সাগরান্বরা বনুদ্ধরা নিঞ্জ গঞ্ে রত্ব ধারণ করিয়াছেন, আোতস্বত 

ভা ঘেন অত্যন্তরে বিমলজলআোত ধারণ করিয়াছেন এবং শমীলতা। যে 

ভ্তরে গুপ্ত বা ধারণ করিয়। রহিয়াছে ॥ ৯ ॥ প্রিয়তমা পত্বীর প্রতি তাহা 

প অনুরাগ, অন্তঃকরণের যেরূপ উদারত|, আপন বাহুবলে তিনি যেরূপ দ্িগ 

ন্ত হইতে এশ্বর্ধ্যবাশি অধিকার করিয়াছেন এবং পুত্র জন্মিবে বলিয়। তাহা 

₹ বেৰপ হ্্ষসঞ্চার হইয়াছিল, তত্ুন্থরূপ সমারোহসহকারে সেই বীর নরপঘি 

প রাঙ্জার পুংসবনাদি কা্য্য সকল নির্ববাহিত করিলেন ॥ ৯০ ॥ নরপতি যখ 

র গৃহে উপস্থিত হইতেন, লৌকপালগণের অংশজাত গর্ভের গুরুতারৰশে রা 

ন আসম ত্যাগ করিয়া গাক্রোথ!ন করিতে ক্লেশ বোধ করিতেন) অভ্যর্থনা 

নিবন্ধন করিতে হস্তপ্র অবসন্ন হইত, নেত্রযুগল ছল ছল করিত, তাহা দেখি! 

"র আনন্দের পরিসীমা থাঁকিত না ॥ ১১ ॥ যে সকল চিকিৎসক শিশুচিকিৎসা 



২২০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরচ্চসংশরয়ৈরসূরধযগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্। 
অসূত পুক্রং সময়ে শচীসমা, ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্ ॥ ১৩। 

দিশঃ প্রসেছুর্মরূতো বৰুঃ স্খাঃ, প্রদক্ষিণার্চিহবিরগ্লিরাদদে। 

বতৃব সর্ববং শুভশংসি তৎক্ষণং, ভবে! হি লোকাত্যুদয়ায় তাদৃশম। 

অরিষশয্যাং পরিতো বিসারিণা, স্ৃজন্মনস্তস্ত নিজেন তেজসা। 
নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো, বভূবুরালেখ্যসমর্পিতা ইব ॥ ১৫। 
জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে, কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্। 
অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভৃপতেঃ, শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে ॥ ১&। 
নিবাতপদ্ম্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্ত কান্তং পিবতঃ স্কৃতাননমূ। 

মহোৌদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদৃগুরুঃ প্রহ্ষ; প্রবভৃব নাত্মনি ॥ ১৭। 

পারদর্শা ও বিশ্বস্ত, তাহারা গর্ভপোষণকার্ধ্য সম্পাদিত করিলে নরপতি প্রন 
ধরাপতনোনুখ-মেঘমঙ্ডিত আকাশের ন্যায় রাজ্জীকে আসন্নপ্রসবা বলিয়া হব? 
হইলেন। ১২॥ 

অনন্তর প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র এই ত্রিসাধনাশক্তি যেমন অক্ষয় ম্গঞ্ 
করে, শচীসদৃশী রাজী সুদক্ষিণাও সেইরূপ ষথাসময়ে একটি পুক্র প্রসব করিনে। 
সেই কুমারের জন্মসময়ে গ্রহপঞ্চক উচ্চস্থানস্থ এবং সুর্ধ্য হইতে সুদ নন 

থাকাতে পুত্রের তবিস্যৎ সম্পহ্সৌভাগ্যই প্রকাশ পাইল॥ ১৩॥ পুত্র ভূমি ইঃ 

মাত্র দিক্সমূহ প্রসন্ন হইল, মনোহর বাঁগু প্রবাহিত হইতে লাগিল, হো 

দক্ষিণদিত্বুখী শিখা বিস্তার পূর্র্বক হবিগ্রহণ করিলেন ; এই তাবে সমগ্র শন 

পরিলক্ষিত হইল। ফলতঃ সেরূপ মহান্ ব্যক্তির জন্ম বসুস্ধরার মঙ্গলের বা 

হয় ॥ ১৪॥ স্থৃতিকাগৃহে শয্যার চতুর্দিকে সেই মনোহর নিশুর নৈসর্ণিক জে 

রাশি বিকীর্ণ হওয়াতে তাহার তেজে রাত্রিকালীন নিশ্চল দীপরা্জি বা 

হীনগ্রত হইয়া চিত্রার্পিতবৎ লক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ১৫॥ যে অন্তরা 

আসিয়৷ রাজাকে এই অমৃতায়মান পুত্রজন্মসংবাদ শ্রবণ করাইল, শশাস্কবৎ দার 

রাজচ্ছত্র ও চাম্ব্রযুগল এই দ্রব্যত্রয় ব্যতীত তাহাকে নরপতির অগ্ কোন রা 

অদেয় রহিল না॥ ১$॥ নির্ববাতস্থ্থ পলন যেমন অচলভাবে অবস্থান করে 

রূপ নিশ্চলনয়নে নরপতি পুক্রের মুখারবিন্দ দর্শন করিতে'লাগিলেন। ০ 

মুদপ্রবাহ যেমন কুল প্লাবিত করিয়া ্ফীত'হইয়! উঠেতাহার উৎকানীন দাদ 
সেইরূপ হৃদয় পূর্ণ করিয়া ক্ষীতি হইয়া উঠিল ॥ ১৭॥ ্ 



রঘুবংশমূৃ। ২২১ 

জাতকর্মণ্যখিলে তপস্থিনা, তপোবনাদেত্য পুরোধসা কৃতে। 
পূনুর্মণিরাকোরোস্তবঃ, প্রযুক্তসংস্কার ইবাধিকং বৌ ॥ ১৮। 

শ্রবা মঙ্গলতৃরধ্যনিস্বনা্ প্রমোদনৃত্যৈঃ সহ বারযোষিতাম্। 
॥ কেবলং সন্মনি মাগধীপতেঃ, পথি ব্যদবস্তস্ত দিবৌকসামপি ॥ ১৯। 

সংযতস্তস্ত বভৃব রক্ষিতৃবিসর্জয়েদ্যং স্থৃতজন্মহর্ষিতঃ। 

॥ণাভিধানাৎ স্বয়মেব কেবলং, তদ| পিতৃণাং মুমুচে স বন্ধনাৎ ॥২০| 
গুতন্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ | 

মবেক্ষা ধাতোমনার্ঘমর্থবিচ্চকার নানা রঘুমাত্বসম্তবম্ ॥ ২১। 
তু প্রযত্াৎ স সমগ্রসম্পদঃ, শুভৈঃ শরীরাবয়বৈদিনে দিনে । 
চুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ ॥ ২২॥ 
টমাবষাক্ষৌ শরজন্মনা যথা, যথা জয়ান্তেন শচীপুরন্দরৌ । 
থা নৃপঃ সা চ স্ৃতেন মাগধী, ননন্নতুস্তৎসদৃশেন তৎসমৌ ॥ ২৩।॥ 

| দিকে কুলপুবোহিত বশিষ্ঠ তপোবন হইতে আসিয়! কুমারের সমগ্র জাত- 

[পাদন করিলেন । শাণযন্ত্রে পরিষ্কত হইলে খনিজাত মণি যেমন শোতা 

করে সেই দিলীপকুমারও তখন সেইরূপ শোত1 ধারণ করিলেন ॥ ১৮৪ 

নে মাগদীপতি দিলীপের গৃহেই যে শ্রুতিমনোহর মঙ্গলবাগ্ত বাদিত ও তৎ- 
বারবিলাসিনীগণের আনন্দনর্ভন হইয়াছিল, তাহা! নহে; গগনমার্গেও এ 
অনুষ্ঠান অনুষিত হইয়াছিল ॥ ১১॥ পুক্রজন্মজনিত হর্যে নৃপতি কর্তৃক 
চন হয় নাই, প্রজারক্ষক সেই রাজার রাজ্যে তৎকালে এমন কোন 
'দই নৃষ্ট হয় নাই অর্থাৎ এই উৎসবহেতু তিনি সমস্ত কারাবাসীরই বন্ধন 
করিয়াছিলেন; তিনি আপনি আপনাকেও পিতৃখণ হইতে বিমুক্ত 
করিলেন ॥২০॥ এই শিশু শাস্ত্রের ও শক্রসাগরেখ্ী পার অতিক্রম করিবে, 
ববেচনা করিয়া ধাত্র্থবেত্তা রাজা দিলীপ লঘধাতুর গমনার্থবোধে সেই 
নর নাম 'বথু, রাখিলেন ॥ ২১॥ « | 
রশি তে প্রবিষ্ট হইলে শুরুপক্ষে যেমন শশধরের দেহ দিন দিন বর্ধিত 
দই কুমারের মনোহর অঙ্গসমূহও সেইরূপ সর্ধসম্পৎশালী ক্পপিতার যত্ধে উত্ত- 
বধ প্রাপ্ত হইতে লীগিল ॥ ২২ ॥ পার্বতী ও মহেশ্ব যেমন ষড়াননকে এবং 
১ইস্র যেমন আন্তকে লাত করিয়াছিলেন, তত্তৎসদৃশ নুদক্ষিণা ও দিলীপও 
প কুমারকে প্রাপ্ত হইয়া আননলাত করিলেন ॥ ২৩॥* চক্রবাকমিধুনের 



২২২  কালিদাসের গরস্থাবলী। 
রখাঙ্গনান্মোরির ভাববন্ধনং, বভডুব যত প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম। 
বিভক্তমপ্কস্থৃতেন তত্তয়োঃ, পরম্পরস্যোপরি পর্যাচীয়ত। $। 
উবাচ ধাত্রযা প্রথমোদিতং বচো, যযৌ তদীয়মবলম্্য চাঙ্ুলীম। 
অভুচ্চ নমঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া, পিতুমুদদং তেন ততান সোইরড:। 
তমঙ্কমারোপ্য শরীরযোগজৈঃ, স্থখৈনিষিপ্ন্তমিবামৃতং চি। 
উপান্তসংমিলীতলোচনো নৃপশ্চিরাৎ স্ৃতম্পর্শরসজ্তাং যর 
অমংস্ত চানেন পরাদ্ধ্যজন্মনা, স্থিতেরভে্তা স্থিতিমন্তমনয়ম। 
্বমুর্তিতেদেন গুণাগ্রবর্তিনা, পতিঃ প্রজানামিব সগর্মাত্মন;। | 
স বৃত্তচুলশ্চলকাকপক্ষকৈরমাত্যপুজৈঃ সবয়োভিরস্বিতঃ। 
লিপের্যথাবদ্গ্রহণেন বাঝ্ধয়ং, নদীমুখেনেব সমুদ্রমীবিশৎ 1১৮। 

অথোপনীতং বিধিববিপশ্চিতো, বিনিন্যুরেনং গুরবো গুরুতর 
অব্ধ্যত্বাশ্চ বতৃবুরত্র তে, ক্রিয়া হি বস্তুূপহিতা প্রদীদতি। ১1 

ন্যায় রাজদম্পতির চিত্তাকর্ষক প্রেম (চিরদিনই) পরম্পরকে আশা 

আছে; এখন সেই প্রেম এই একমাত্র শিশু কর্তৃক বিভক্ত হইল বট; 

ভাহা পরস্পরের প্রতি হাস হইল না, বরং পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হইয়া উন 
(ক্রমে ক্রমে) সেই দ্রিলীপকুমার ধাত্রী কর্তৃক প্রথমোচ্চারিত বাৰোর। 

করণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ধাত্রীর অঙ্গুলী ধরিয়া! তদবলম্বন পূর্বক (ধীর 
হাটিতে আরম্ভ করিল এবং ধাত্রীরুত প্রগামের অন্থকরণ করিয়া পাম 

লাগিল; তদ্র্শনে পিত! দিলীপরাজ যার পর নাই আনন প্রাপ্ত হইরেন।। 

তিনি যখন সেই কুমীরকে অঙ্কে স্থাপন করিতেন, তথন তাহার তা 

সুখে তাহার ত্গিত্রিয় যেন পীহুষরসে অভিষিক্ত হইত, নেত্র নিমীনি 

আদিত; অনেকক্ষণের পর তিনি পুক্রালিঙ্গনসুখ বুঝিতে পারিতেন। ২ 
পতি ত্রন্ধা যেমন নিজ অপর মৃত্তি সন্বগুণাম্পদ বিষ্কে লাত করিয়া 

টিকে স্থায়ী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, মর্য্যাদারক্ষক এজাপালক লি 

'সেইরপ অমৃন্য পুত্ররত্র পাইয়া নিজ বংশকে স্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিলে! 

রাজপুজ রতুর চুড়াকর্ম নির্বাহিত হইলে তিনি চপলশিখাধার 

মনতরিনন্দনদিগের সহিত সমবেত হইয়া, নদীমুখ দ্বারা যেমন দাগরে ৬ 

সেইরূপ পঞ্চাশদ্র্ণমাল! শিক্ষা করিয়া তৎসহায়ে (ক্রমে ক্রমে) এ 

সাগরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৮।* তৎপরে তিনি কুতোপনয়ন হইনে ফি 
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ঘঃসমগ্রৈঃ স গুণৈরুদারধী ক্রমাচ্চতত্রশ্ততুরর্ণবোপমাঃ। 
তার বিগ্ভাঃ পবনাতিপাতিভিদিশো হরিস্তিহ্রিতামিবেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥ 
চস মেধ্যাং পরিধায় রৌরবীমশিক্ষিতান্ত্ং পিতুরেব মন্ত্রক । 

কেবনং তদ্গুরুরেকপার্থিবঃ, ক্ষিতাবভূদেকধনুদ্ধীরোহপি সঃ ॥ ৩১॥ 

হাক্ষতাং বসতরঃ স্পশম্গিব, দিপেন্দ্রভাবং কলভঃ শরয়ন্িব। 

[ কমাদ্যৌবনভিন্নশৈশব$ পুপোষ গাস্তীধ্যমনোহরং বপুঃ ॥ ৩২ ॥ 

থাসা গোদানবিধেরনন্তরং, বিবাহদীক্ষাং নিরবর্তয়দ্গুরুঃ | 

রন্দ্রকন্যাস্তমবাপ্য সৎপতিং, তমোনুদং দক্ষম্্ুতা ইবাবভুও ॥ ৩৩ ॥ 

| যুগবায্বতবাহুরংসলঃ, কপাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্ধরঃ | 

ূঃপ্রকর্ষাদজয়দ্গুরু€ রুস্তথাপি নী চৈধিনয়া দৃশ্যত ॥ ৩৪ ॥ 

মই গুরুধ্পল রঘুকে যথানিয়মে বেদ প্রভৃতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি- 

গ (উপযুক্ত ) পাত্রে তাহাদের যত্ও বিফল হইল না। কারণ, 
প্রয়োগ কৰিলে সে চেষ্টা বলবতী হয় ॥২৯॥ পবন অপেক্ষাও সমধিক 

ী আস্থসযূহ দ্বারা ভাঞ্চরদেব যেমন চতুদ্দিক্ অতিক্রম করেন, প্রবল ধীশক্তি- 
নও মেইবূপ বুদ্ধিশক্তিবলে চতুঃসমুদ্রব্খ চারিটি বিদ্যা * যথাক্রমে অধ্যয়ন 
ন।৩০॥ তিনি বিশুদ্ধ রুরুমুগচন্্ম ধারণ পুক্বক পিতৃসমীপেই নিখিল 

শিক্ষার প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ, তাহার পিতা কেবল বস্ুম্ধরার একাধী- 

লেন না, পরাঁধামে অদ্ধিতীয় ধরুর্ধর বলিয়াও প্রধিত ছিলেন ॥ ৩১॥ 

' ধেমন ক্রমে ক্রমে মহান্ বৃষতের আকার ধারণ করে, করিশিশু যেমন 
'মে বিশালকায় হস্তীতে পরিণত হয়, শৈশব অতিক্রম পূর্বক যৌবনোদয় 
দূর দেহও সেইরূপ রমণীর গাম্তীষ্যপৃরিত আকার ধারণ করিল ॥ ৩২। 
ন্তর বর কেশান্ত-সংস্কার সম্পাদিত হইলে রাজ] দিলীপ তাহার উদ্বাহ- 
গাদন করিলেন। রোহিণ্যার্দি তারাৰন্দ তিষিরনাশক চন্দ্রকে পতি 
ঈথা যেমন শোত। প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজকুমারীরা সেইরূপ লোকছুঃখহারক 
সংগতি প্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩॥ সেই যুবক রঘুর 
যুগদ্ডবত দীর্ঘ, স্ন্ধযুগল মাংসল, বক্ষঃপ্রদেশ কবাটবৎ শরিণদ্ধ (সুঘটিত ) 
| শাহ এই সমস্ত দৈহিক উৎকর্ষে তিনি পিতাকেও পরাতব 

১১০৯-০১, দ্ধ 

যী, য়া, ৰা ও দত্তনীতি এই বিদ্যাচতুষুয় ।, 

স্পপীসপশ শট দশক 



২২৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তক প্রজানাং চিরমাতমনা ধৃতাং নিতান্তগুবর্বাং লঘয়িয্যতা যু 
নিসর্গসংস্কারবিনীত ইত্যসৌ, নৃপেণ চক্রে যুবরাজশব্দভাক্। ৬। 
নরেন্দ্মূলায়তনাদনত্তরং, তদাম্পদং শরীু'বরাজসংজ্ঞিতম্। 
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাধিণী, নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্। 

বিভাবন্থুঃ সারথিনেৰ বায়ুনা, ঘনব্যপায়েন গতস্তিমানিব। 

বভূব তেনাতিতরাং স্মছুঃসহঃ, কটপ্রভেদেন করীব পার্থিবঃ ॥ ৬ 

নিষুজ্য তং হোমতুরল্রক্ষণে, ধনু্ধরং রাজন্থৃতৈরনুক্রতম। 

অপূর্ণষেকেন শতক্রতৃপমঃ, শতং ক্রতুনামপবিদ্মমাপ সঃ ॥ ৩। 
ততঃ গরং তেন মখায় যন্না, তুরঙ্মুৎক্ষ্টমনর্গলং পুনঃ। 
ধনুভূতামগ্রত এব রক্ষিণাং, জহার শক্রঃ কিল গুঢ়বিগ্রহঃ ॥ ৩), 

করিলেন বটে, কিন্তু নত্রতাগতণে তাহাকে (পিতৃসকাশে ) ক্ষুদ্ই দখা 

অর্থাৎ তিনি কদাচ উদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন না॥ ৩৪॥ 

তদনন্তর নরপতি দিলীপ বহুদিন যাবৎ যে প্রজাপালনরূণ গুরুভাবন। 

করিতেছিলেন, তাহ! লাঘব করিবার বাসনায় রঘুকে যৌবরাজ্যে প্রতিটি 

লেন। কারণ, রঘু তৎকালে নিজ চরিত্র ও শাস্্াধ্যয়নজনিত সুশিক্ধা॥ 

স্বতাবের পূর্ণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৩৫ লক্দমী যেমন ূর্বপরদুটি। 

হইতে ক্রমে ক্রমে তৎসমীগ্থ নবপ্রস্ষুটিত পদ্ম আশ্রয় করেন, গুণ 

রাজপ্রীও সেই প্রকার দিলীপরূপ মূল আয়তন হইতে তৎসমীপন্থ মেই মুবরাঃ 

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ বার সাহায্যে যেমন বহ্ছি, শরতখতুর 

যেমন তাস্কর দেব, গণ্ডপ্রদেশ হইতে নিঃস্থত মদজলধারার সাহা যে 

অতীব দুঃসহ তেজ ধারণ করে, নরপতি দিলীপও সেইরূপ নিজ পুত্র বু & 

নিতান্ত দুঃসহ তেজ ধারণ করিলেন ॥ ৩৭| ইন্তুল্য নরপতি দিগীগ রাগ 

কর্তৃক অনুস্থত ধনুর্ধর রথুকে যজীয় তুর্গরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া নিধির এ 

শত অশ্বমেধ ষক্তের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ 

অনস্তর যব্তকরিায ব্রতী নুপতি দিলীপ পুনর্বার যনজানুষ্ানা্থ ৬ 

করিয়া দিলে অশ্ব নির্বিদ্ব প্রস্থান করিল এ দিকে দেবরাজও হ্ধরী? 

বৃন্দের সন্ুখ হইতেঃঅলক্ষিততারবে সেই যজীয় অশ্ব হরগ করিয়া মো? 
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বিষাদলুপ্তপ্রতিপত্ি বিস্মিতং, কুমারসৈম্ং সপদি স্থিতধ্। তত। 

বশিষ্ঠাধনুশ্চ যনৃচ্ছয়াগতা, আত প্রভাবা দদৃশেহথ নন্দিনী ॥ ৪০ ॥ 

জ্গনিসান্দজলেন লোচনে, পরমূজ্য পুণ্যেন পুরস্কতঃ সতাম্। 
'অতীন্দিয়েষপুপন্নদর্শনো, বভূব ভাবেষু দিলীপনন্দনঃ ॥ ৪১॥ 

স পূর্ত; পর্রবতপক্ষশাতনং, দদর্শ দেনং নরদেবসস্তবঃ । 
পুনঃ পুনঃ সৃতনিষিদ্ধচাপলং, হর্তমশ্বং রথরশ্মিসংযতম্ ॥ ৪২ ॥ 

শীতন্তমক্ষামনিমেষবৃত্তিভিহ্থরিং বিদিত্বা! হরিভিশ্চ বাজিভিঃ। 

জাবোচদেনং গগনস্প,শা! রঘুঃ, স্বরেণ ধীরেণ নিবর্তয়ন্িক ॥ ৪৩ ॥ 

মখাংশভাজাং প্রথমো মনীষিভিম্তমেব দেবেন্দ্র ! সদা নিগগ্যসে। 

অজত্্দীক্ষাপ্রঘতম্থা মৃগুডরোঃ, ক্রিয়াবিঘাতায় কথং প্রবর্তসে ॥ 8৪ ॥ 

ব্রিলাকনাথেন সদা মখদ্িষস্ত্য়া নিয়ম্যা ননু দিব্যচক্ষুষা। 

'মচেও স্বয়ং কর্ধস্থ ধর্্মচারিণাং,ত্রমন্তরায়ো ভবসি চ্যুতো বিধিঃ 08৫ 

াঙজননদন রগূর সৈন্তগণ বিষ, বুদ্ধি ও বিশ্মিত হইয়া পড়িল। (দেখিতে 

 প্রথিতপ্রভাবা বশিষ্ঠধেন্ু নন্দিনী ইচ্ছাবশে তথায় আপিয়া উপস্থিত 

ন॥৪০॥ সাঁধুগণের মাননীয় দিলীপকুমার রঘু সেই নন্দিনীর দেহনিঃস্থত 

আপনার নেত্র মার্জন করিলেন; তৎক্ষণাৎ ইন্্রিয়ের অগোচর বস্ত সকল 
ওতীহার সামর্থ্য জন্মিল॥ ৪১॥ তখন রাজকুমার রঘু দেখিলেন, পর্বত- 

ছদকারী ইন্দ্র যজ্ঞাশ্ব লইয়া পূর্বরহিকৈ গমন করিতেছেন; এ অশ্ব রধরশ্মিতে 

্ রহিয়াছে এবং সারথি পুনঃ পুনঃ তাহার ওদ্ধত্য-নিবারণে নিযুক্ত 

ছি।৪২॥ সেই অশ্বাপহারীর অঙ্গে শত শত নিষ্পন্দ চক্ষু বিদ্মান, রথের 
'সকন হরিদর্ণ ; তদদর্শনে রঘু তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং 
শতেদী গন্তীররবে তাহার গতিরোধ পূর্বক চমকিত করিয়া বলিতে আরম্ত 
ন। 8৩ ॥ 

পি মনীষিগণ কর্তৃক এমাপনি যজ্ঞাংশভোজিগণের অগ্রণী বলিয়া 
ট হইয়াছেন, আমার পিতা সর্বদা যক্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত ; আপুনি তাহার যজ- 

প্র বিদ্ধ উৎ্পাঁদনে উদ্যত হইয়াছেন কেন? ৪৪ ॥ আপনি দিব্যচক্ষু ও 

লাকের অধীশ্বর ; ফ্ষেহ যঙ্জের বিয় করিলে তাহাকে শাসন করা আপনার 
বা। আপনি বদি ধার্শিকের ধর্াহষ্ঠানে বিষ উৎপাদন করেন, তাহা হইলে 
ষ্ঠাম লোপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৫॥ অতএব *হে মধবন্ ৯ মহাযজের প্রধান 
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তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্! মহাক্রতোরমুং তুরঙ্ং প্রতিমোক্ত,মরমি। 
পথঃ শ্র,তোর্শয়িতারঈশ্বরা, মলীমসামাদদতে ন পদ্ধতিম্ ॥ ৪। 
ইতি প্রগল্ভং রঘুণা সমীরিতং, বো নিশম্যাধিপতিদিবৌকদাম্ 
নিবর্তয়ামাস রথং সবিন্ময়ঃ প্রচক্রমে চ প্রতিবক্ত,মুত্তরমূ॥ ৪৭। 

যদাথ রাজন্যকুমার ! তও তথা, যশস্ত রক্ষ্যং পরতো! যশোধনৈঃ। 

জগৎপ্রকাশং তদশেষমিজ্যয়া, ভবদ্গুরুর্লগয়িতৃং মমোদ্তত;॥ $। 

হরির্যখৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো, মহেশ্বরস্থাম্বক এব নাঁপরঃ। 
তথা বিছুর্মাং মুনয়ো শতক্রতৃৎ, দ্বিতীয়গামী ন হি শব্দ এষ নঃ18 

অতোহয়মখঃ কপিলানুকারিণা, পিতুত্বদীয়স্য ময়াপহারিতঃ। 
অলং প্রযত্েন তবাত্র মা নিধাঃ, পদং পদব্যাং সগরস্থ সন্ততে; | 

অঙ্গীতূত এই তুরঙ্টি প্রত্যর্পণ করুন্। বেদপধপ্রদর্শক মহাম্মগণ কখনও মি, 

পদ্ধতির অন্থুসরণ করেন না ॥ ৪৬॥ 

রদুপ্রমুখাৎ এই গর্বিতবাক্য শ্রবণে দেবেন্দ্র বিশ্মিতচিত্তে রথ প্রতিনিবৃত বা 

প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৪৭ ॥ হে ক্ষত্রিয়কুমার ! তুমি যাহা! কহিলে, তাহা যুিনজ 

কিন্তু যশৌধন ব্যক্তির! শক্র হইতে যশই রক্ষা করিয়া থাকেন; আমার দে 

বিশ্ববিশ্রত, তোমার পিতা যঙ্ানুষ্ঠান দ্বারা তাহা অতিক্রম করিতে ট্টা 
হইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ একমাত্র নারায়ণ যেমন পুরুষোত্তম এবং ভ্রিনয়নই হো 

মহেশ্বর মামে প্রথিত, আর কেহ নহে, আমিও সেইরূপ একমাত্র শতক্তু না 
অভিহিত। আমাদিগের তিন জনের এইরূপ নাম দ্বিতীয় ব্যক্তি গ্রহণ করিডেন্। 

কারী নহে॥ ৪৯॥ এই জন্যই আমি মহধি কপিলের দৃষটাস্তের অনুদরণ 
তোমার পিতার এই যজীয়াশ্ব হরণ করিয়াছি। * তুমি এই অশ্বমোচনার্থ গর 

করিয়া সগরসন্তানদিগের পথানুসরণ করিও না ॥ ৫০ ॥ 

' * গৌরাণিকী বার্তা এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, পূর্ব কালে হষ্্যবংশীয় রাজা দার এক 

অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার অভিলাধে যঙজীয়া্থ মোচন "করিলে, গাছে সগর রাজা ইল্রগদ মা?) 

করেন। এই আশঙ্কায় দেবরাজ যজ্ঞের বিদ্ধ উৎপাদন মানসে সেই অঙ্ব হরণ পূর্বক গা 

তলফাসী ধ্যানমগ্ন কপ্পিলর আশ্রমে তাহাকে রাঁখেন। বষ্টিসহম্রনংখা সগরপুত্র চতুর রণ 

করিতে ক্বরিতে পাতালতলে উপস্থিত হইয়া সেই অশ্ব দেখিতে পাঁদ এবং কণিলই রখ? 

করিয়া রৌববশে প্রহার করিতে উদ্যত হন | ভগবামূ কপিল তদর্পনে জোঁধারি দ্বার তাহ
া 

ভশ্মীড়ূত করেন। 



রখুবংশম্। ২২৭ 

তত প্রহগ্ঠাপভয়ঃ পুরন্দরং, পুনর্বতাঁষে তুরগন্ রক্ষিতা । 

হাণ শঙ্্ং যদি সর্গ এষ তে, ন খন্ষনির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্ ॥ ৫১ ॥ 

 এবমুক্তা মথব্তমুন্মুখঃ, করিয্যমাণঃ সশরং শরাসনমূ। 

[তিষ্ঠদালীট়বিশেষশোভিনা, বপুঃপ্রকর্ষেণ বিড়ন্বিতেশ্বরঃ ॥ ৫২। 

[থোরবউভময়েন পত্রিণা, হৃদি ক্ষতো গো্রভিদপ্যমর্ষণঃ | 

ান্ুদানীকমুহূর্তলাঞ্থনে, ধনুষ্যমোঘং সমধন্ত সায়কম্। ৫৩। 

'লীপসূনোঃ স বৃহতুজাস্তরং, প্রবিশ্ঠ ভীমাস্্রশোণিতোচিতঃ। 

পাবনাস্বাদিতপূর্ননমা শুগঃ, কুতৃহলেনেব মনুষ্যশোণিতম্॥ ৫৪ ॥ 

রেঃ কুমারোহপি কুমারবিক্রমঃ, সুরদ্বিপাস্ফীলনকর্কশীঙ্গুলৌ । 

জে শচীপত্রবিশেষকাঙ্গিতে, স্বনামচিহ্ং নিচখান সায়কম্॥ ৫৫ ॥ 

হার চান্যেন মযুরপত্রিণা, শরেণ শক্রস্ত মহাশনিধ্বজম্। 

কোপ তম্মৈ স ভূশং সুরশ্রিয়, প্রসহা কেশব্যপরোপণাদিব ॥ ৫৬। 
__. শী শীট পাশা াীশপিপাশাীপটী 

-ওধন অঙ্বরক্ষক বু হাস্য সহকারে পুনর্ববার দেবেন্দ্রকে বলিলেন, আপনি যদি 

ঢগ নঢসংকর হইয়া থাকেন তবে অন্তর গ্রহণ করুন, রঘুকে পরাতব না৷ করিলে 
নি কখনই সিদ্ধমনোরথ হইতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৫১॥ 

রগ দেবরাকে এই বলিয়া উদ্ধগুখে কার্ম্ুকে বাণসন্ধানে উদ্যত হইলেন । 
চার দক্ষিণচবণ পুরোভাগে প্রসারিত» বামচরণ পশ্চার্দিকে আকুঞ্চিত ও বিপুল 
র“আায়ত হইলে বোধ হইল যেন, স্বয়ং মহেশ্বর বিশাল শরীর আয়ত করিয়। 
মান রহিয়াছেন ॥ ৫২॥ * 

পর্বততেদকারী দেবরাজও ঘুর স্তস্তোপম শর দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া 
ধবশে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং নবজলদমালার ন্যায় দীপ্তিমান কার্মুকে 
নাথ বাণ সন্ধান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ ভীষণ অস্থুরশোণিতপানে অত্যন্ত সেই ইন্দ্র- 

দিলীপকুমারের বিশাল বক্ষঃপ্রদেগে প্রবিষ্ট হইয়া যেন কৃতুহলবশে অনাস্বাদিত- 
নর পান করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৪ ॥ স্বুরগজ এঁরাবতকে প্রহার করাতে 

ীর অঙ্ণীসমূহ কর্কশ হইয়াছে, শচী যাহাতে পত্রবিশেষ অষ্কিত করেন (লতা- 
কিয়া দেন), ফড়ামনসম বিক্রমশীলী রখুও ইন্দেব সেই হস্তে নিজনামাক্কিত 
চটি শর বি্ধ করিবেন ॥ ৫৫॥ আত্ম একটি ময়ুরপত্রশৌতিত শর দ্বারা রঘু 
ধরার রহস্থিত বুচিছিত ধবজ কর্তন করিয়া ফেলিলেন'। সবলে সুরকুল, 
শপ. 



২২৮ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

তয়োরুপান্তস্থিতসিদ্ধসৈনিকং, গরুত্পদাশীবিষভীমদর্শ নৈঃ। 
বৃব যুদ্ধং তুমুলং জয়ৈষিণোরধোমুখৈরদ্ধ মুখৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥ | 
অতিপ্রবন্ধপ্রহিতাস্্বৃষ্রিতিস্তমাশরয়ং দুশ্পরসহস্ত তেজসঃ। 

শশাক নির্ববাপিতুং ন বাসবঃ, স্বতশ্চতং বহ্িমিবাকিরিদঃ। &। 
ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাক্কিতে, প্রমথ্যমানার্গবধীরনাদিনীম্। 
রঘু$ শশাঙ্কার্দমুখেন পত্রিণা, শরাসনজ্যামলুনা দ্বিড়ৌজসঃ ॥ ৫১ 
স চাপমুৎস্জ্য বিবৃদ্ধমসরঃ, প্রণাশনায় প্রবলস্ত বিদ্বিষঃ | 

মহীতরপর্ব্পরোপণোচিতং স্কুরৎপ্রভামগ্ুলমন্ত্রমাদদে ॥ ৬০ | 

রঘুভৃ শং বক্ষসি তেন তাড়িতঃ, পপাত ভূমৌ সহ সৈনিকাশ্র্তি। 
নিমেষমাত্রাদবধূয় তথ্যথাং, সহোখিতঃ সৈনিকহ্ষনিস্বনৈঃ | ৬)। 

রাজজলক্ীর কেশচ্ছেদন করিলে দেবেন্দ্রের যেমন রোষসধশর হয়, বধ 

হেতু রঘুর উপরেও তাহার সেইরূপ ক্রোধোদয় হইল ॥ ৫৬॥ পরষ্পর বি, 
হইয়া দুঢ়সংকল্প করাতে তখন উভয্বের মধ্যে তুমুঝ যুদ্ধ সংঘটিত হইল? গদ্বিশী 
বাণসকল যেন পক্ষধারী ভূঙ্গকুলের ন্যায় তযবঙ্কর আকারে উদ্ধেও নিয়ে দুটি 

লাগিল; দেবেন্্রপক্ষীয় সিদ্ধবৃন্দ ও রবুপক্ষীয় সৈন্গণ বিশ্মিতচিত্তে উহা দ 
করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ অবিরল জলবর্ষণ করিয়াও মেঘ যেমন আপনা কর 

নিঃস্থত বসজাগ্ি নির্বাপিত করিতে সমর্থ হগ না, দেবরাজও সেইরূপ অধ! 
অন্তর্ষণ করিয়াও নিজ অংশজাত দুঃদহ তেজের আপন রুকে নিবৃত্ত ক 
সক্ষম হইলেন না॥ ৫৮॥ রঃ 

তদনস্তর রঘু দেবরাজের হরিচন্দনচর্চিত মণিবন্ধে একটি অর্দন্তরবাণ নি 

করিলেন? যে ধনুকের গুণ মন্থনকালে আলোড়িত সাগরের গর্জনবৎ গভীর 

করে, এ অর্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা ইন্দ্রের শরাসনের সেই গুণ ছেদদিত'হইল |৫৯। 
তখন দেবরাজ অতীব কুদ্ধ হইয়া শরাপন.পরিত্যাগ করিলেন এবং ঘাথ 

পর্বতসমূহের পক্ষ বিচুর্ণ করিয়াছিলেন, প্রবল শক্রবধার্থ সেই প্রজ্জলিত রা 
বানর গ্রহণ করিলেন,॥ ৬০ ॥ ইন্ত্প্রক্ষিপ্ত সেই বজ্ঞ ভীষণবেগে রধুর বরে 

পতিত হইল; তিনি সৈম্তব্ন্দের অশ্রধারার সহিত ধরাঙলে নিল 

গরস্তমুহর্তমধ্যেই বজ্কাঘাতজনিত বেদনা দূর করিয়া গাত্রোথান' করিবেন) 
তাহার সৈত্তবৃন্দও হর্ভরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥ ৬১॥ মেরা এনা 
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চাপি শশ্তব্যবহারনিষ্ঠ;রে, বিপক্ষভাবে চিরমস্য তস্থ,ষঃ। 
ভা বীর্্যাতিশেয়ন বৃত্রহা, পদং হি সর্ববত্র গুণৈনিধীয়তে ॥ ৬২। 
ন্মদ্রি্পি সারবত্তয়া, ন মে ত্বদ্ন্যেন বিসোটুমায়ুধম্। 

নেহি মাং গ্রীতমৃতে তুরঙ্গমাণ্, কিমিচ্ছসীতি স্ফুটমাহ বাসবঃ ॥ ৬৩।॥ 

তা নিষঙ্গাদসমগ্রমুদ্ধ'তৎ, স্থবর্ণপুঙ্ঘহ্যুতিরঞ্জিতাঙ্গুলিম্। 
ন্দসনুঃ প্রতিসংহরন্লিষুং প্রিয়ংবদঃ প্রত্যবদণ স্থরেশ্বরম্ ॥ ৬৪ ॥ 

মাচামখং যদি মন্তাসে প্রভো! ! ততঃ সমাপ্তে বিধিনৈৰ কর্ম্মণি । 

ক্রদক্ষাপ্রষতঃ স মদৃগুরুঃ, ক্রতোরশেষেণ ফলেন যুজ্যতাম্ ॥ ৬৫॥ 
1চ বৃস্তান্তমিমং সদৌগতক্ত্রিলোচনৈকাংশতয়া ছুরাসদঃ | 

বব মন্দেশহরাদ্বিশাম্পতিঃ,শৃণোতি লোকেশ! তথা বিধীয়তাম্ ॥৬৬। 

গেতি কামং প্রতিশুক্রুবান্ রঘোর্যথাগতং মাতলিসারথির্যযৌ | 
স্য নাতিগ্রমনাঃ সদোগুহং, স্থদক্ষিণাসুনুরপি ন্যাবর্তত ॥ ৬৭ ॥ 

নিক্ষেপ পূর্বক নিদারুণ শত্রুতা প্রকাশ করিলেও রঘু তাহাতে বিচলিত 
না। তাহার এইরূপ লোকাতীত বাধ্য দেখিয়া দেবরাজ পরম পরিতুষ্ট 
৷ কারণ, গুণ সর্ধস্থানেই প্রতিষ্ঠাপন্ন হয় ॥ ৬২ ॥ 

ন দেধরাজ পরিস্মুটভাবে বলিলেন, যাহার সারবত্তা পর্ধবতেও অপ্রতিহত) 
তিবেকে আমার সেই বজ্তাস্ত্র সহ করিতে আর কেহই সমর্থ হয় নাই; 
মামি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইলাম । অশ্ব ভিন্ন আর যেকোন বস্ত 

'অতীগ্সিত, আমার নিকট প্রার্থন। কর ॥ ৬৩ ॥ 
নন্দন রঘু তৃণীর হইতে একটি শর বহির্গত করিতেছিলেন, সেই শরের 
খের ছটায় তাহার অঙ্ুলী রঞ্রিত হইতেছিল; তিনি পুনরায় সেই শর 
খিয়া মিষ্টবচনে ইন্দ্রকে বলিলেন ॥ ৬৪ ॥ হে পরতো! যজজীয়াশ্ব যদি 
' আপান পরিত্যাগ না করেন, তাহা! হইলে নির্ত- যক্জক্রিয়ায় দীক্ষিত 
বানিয়মে এই যজ্ঞ সম্পাদিত করিলে যে ফল প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে সেই 
প্রদান করুন ॥ ৬৫॥ সভাসদ্পরিৰৃত আমার পিতা ষক্তে ব্রতী হইয়া 
সগ্ঠতম মৃত্ি ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং সাধারণ লোক তীহার নিকট 
ারিবে না; আপনার বার্তাবহপ্রমুখাৎ যাহাতে তিনি এই সংবাদ অবগত 
বেন, আপনি তাহার বিহিত ব্যতস্থা করুন ॥ ৬৬॥ 
লিসারধি দেবের রঘুর প্রার্থনায় “তথাস্ত' রজিয়ী প্রতিশ্রুতি পুরঃসর যথা- 



২৩, কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তমত্যননদৎ প্রথমং গ্রবোধিতা, প্রজেশরঃ শীসনহারিণা হরে: 
পরামৃশন্ হর্ষজড়েন পাণিনা, তদীয়মঙ্গং কুলিশব্রণাস্ষিতম্॥ ৬। 

ইতি ক্ষিতীশো নবতিং নবাধিকাং, মহাক্রতৃনাং মহনীয়শীসনঃ। 
সমারুরুক্ুদিবমায়ুষঃ ক্ষয়ে, ততান মোপানপরম্পরামিব ॥ ৬১। 

অথ স বিষয়ব্যাবৃত্বাত্মা যথাবিধি সুনবে, 
নৃপতিককুদং দত্ধা যুনে সিতাতপবারণম্। 
মুনিবনতরচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশরিয়ে, 

গলিতবয়সামিক্ষা কৃণামিদং হি কুলব্রতম্ ॥ ৭০ | 

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকূতো রঘুরাজ্যাভিষেকো নাম তৃতীয় 

চতুর্থঃ মগওি। 

সরাজাং গুরুণ! দত্তং প্রতিপদ্ঠাধিকং বাভৌ। 

দিনান্তে নিহিতং তেজ? সবিভ্রেব ভূতাশনঃ ॥ ১ ॥ 
॥ 

পাস পাশ 

স্থলে গ্রন্থিত হইলেন) এ দিকে স্বুদক্ষিণাকুমার রথুও অনতিপ্রহষ্টচিত্ে রঙ 
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৭॥ ূ ্ 

প্রঙজাপালক দিলীপ ইত্যগ্জেই দেবেন্্রপ্রেরিত বার্ভাবহপ্রমুখাৎ্ সমর রা 

পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন; তিনি পুত্রকে অতিনন্ন পূর্বক তীহার বন ঢা 

হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন; হর্ষবশ্ে তাহার হস্ত জড়ীভূত হইল | ৬ 

ধাহার আদেশ সর্বত্রই সম্মানিত হয়, সেই ক্ষিতিপাল দিলীগ এই প্রকারে 

একোনশত মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন, প্রাণত্যাগান্তে ত্রিদিবধামে আরোহারধ 
উহা সোপানরাজিরূপে পরিণত হইল ॥ ৬৯॥ তদনস্তর তিনি সাংসারিক বিষ 

চিত্ত নিরস্ত করিয়া যুবক পুত্র রথুকে যথানিয়মে রাজচিন্ন স্বেতচছতরগ্রণীন 

এবং শ্বয়ং মহিষী সমতিব্যাহারে তপোবনতরুর আশ্রয় লইল্েন। কার। ৬ 

বংণীয় রাজাদিগের ইহাই কুজব্রত || ৭০ ॥ 

সন্ধ্যাকালে ভাস্কর কর্তৃক স্থাপিত তেজোলাত করিয়া! ব্ধি যেমন রম 

রদীপ্ত হয়, রঘুও 'সৈইর়প 'গিতৃদত্ত রাজ্য জাত করিয়] অধিকতর ৬৪ 



রঘুবংশম। ২৩১ 

দিলীপানস্তরং রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্িতম্। 
ূর্বং প্রধূমিতো রাজ্ঞাং হৃদয়েইগ্রিরিবোখিতঃ ॥ ২ ॥ 
পুরুদতধ্বজস্যেব তন্যোন্নয়নপংক্তয়ঃ। 

নবাত্যু্থানদর্শিন্যো ননন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥ 

সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিন] | 

তেন সিংহাসনং পিত্র্যমখিলঞারিমগ্ডলম্ ॥ ৪ ॥ 
ছায়ামগুললক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ম্। 

পদ্মা পদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাআাজাদীক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥ 
পরিকল্লিতসান্লিধ্যা কালে কালে চ বন্দিষু। 
্তত্যং স্ৃতিভিরর৫ধ্যাভিরপতস্থে সরস্বতী ॥ ৬ ॥ 

মনুপ্রভৃতিভিমান্যৈতূক্তা যগ্ভপি রাজভিঃ। 

তথাপ্যনন্যপূর্ব্বেব তস্মিন্নাসীদ্বস্থুন্ধারা ॥ ৭ ॥ 

সহি সর্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ | 

আদদে নাতিশীতোষ্জো নভস্বানিব দক্ষিণ ॥ ৮ ॥ 
৯ শি শশী পেপসি শপ 

ন॥১|'* পৃর্ধব হইতে বিপক্ষ-বৃপতিগণের অন্তঃকরণে যে সন্তাপাগ্রি প্রধূ- 
ইতেছিল, দিলীপের পর রঘু রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন শুনিয়া তাহাদিগের 
লাগি অধিকতর প্রজলিত হইয়া উঠিল ॥ ২। উদ্ধনেত্রে ইন্দ্রধবজের উদয় 
| নোক যেমন আনন্দিত হয়,পুত্রপৌ্রাদিসহ প্রজা বর্গও সেইরূপ রঘুর নবাভ্যু- 
নে পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইল |৩॥ গজেন্দ্রগামী রঘু যুগপৎ পৈতৃক সিংহাসন 
ধল অরাতিমগুল আক্রমণ করিলেন ॥ ৪ ॥ রঘুকে সাম্রাজ্যদীক্ষিত দেখিয়া 
ইল যেন, পন্মালয়া। অলক্ষিতভাঁবে থাকিয়া তাহার মন্তকে পগ্মচ্ছত্র ধারণ 
হার উপাসনা করিতেছেন ॥ ৫ ॥ বাগ্দেবীও ষথাকালে বৈতালিকবন্দের 
রা তা হইয়া সদর্ধগর্ডস্তব দ্বারা,সেই প্রশংসার্হ রঘুরাজের গুণগানে প্রবৃত্ত 
॥ মনথ প্রভৃতি সন্মনার্হ নৃপতিমগ্ুলী কর্তৃক উপভুক্ত হইয়াও পৃথিবী 
'নষ্টোপছুজার সায় অনুরাগিণী হইয়া একান্তচিত্ে রঘুর শতশরযায় নিযুক্ত 
'।1॥ নাতিশীতোষ্ক বসন্তানিল যেমন সর্লোকের মনৌহরণ করে, রঘৃও 
শাঙে এইন্ধপ বর্ণিত আছে যে, স্ধ্যদেব ধধন অস্তগমন কয়েন, তখন বহ্ছিমধ্যে আপনার 
পিত করিয়া থাকেন। . | 



২৩২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়। গুরৌ । 

ফলেন সহকারস্ পুষ্পোদগম ইব প্রজাঃ ॥ ৯॥ 

নয়বিস্তিরনবে রাজ্জি সদসচ্চোপদর্শিতম্। 

পূর্ব এবাভ বৎ পক্ষত্তশ্মি্নাভবদুত্তরঃ ॥ ১০ ॥ 

পঞ্চানামপি ভূতানামুৎকর্ষং পুপুষুণ্ডণাঃ | 

নবে তশ্মিন মহীপালে সর্ববং নবমিবাভব ॥ ১১ | 

যথা প্রহলাদনাচ্চন্ত্রঃ প্রতাপাত্তপনো যথা । 

'তখৈব সোহভূদন্বর্থে রাজা প্রকৃতিরপ্তীনাৎ ॥ ১২ 
কামং কর্ণান্তবিশ্রান্তে বিশালে তস্য লোচনে। 

চক্ষুত্ত্তা তু শাস্ত্রেণ সুষ্ষাকাধধযার্ঘদর্শিনা ॥ ১৩। 

লব্ষপ্রশমনন্বস্থমখৈনং সমুপস্থিতা | 

পার্থিবশ্রীদ্ধিতীয়েব শরৎ পক্কজলক্ষণা ॥ ১৪ | 
স্পেস 

সেইরূপ নাত্যাগ্র ও নাতিমৃছু হইয়া যথাযথ দণ্ডদান করাতে সকলের মনা 

করিলেন ॥৮॥ আমব্ক্ষের ফল জন্মিয়া যেরূপ মানুষের চিত্ত হতে 

অদর্শনজন্য কেশের হাস করে, রঘুও সেইরূপ পিতা অপেক্ষাও অধিক জা 

হওয়ায় প্রজাগণের হৃদয় হইতে দিলীপের অদর্শনজাত দুঃখ স্বাদ করিনেন। 

নীতিবিশারদ অমাত্যবর্থ সেই নবতূপারতিকে সরল ও কুটিল এই ছুই পরা 
নীতিরই উপদেশ দিতেন, কিন্তু রঘু উভয়ের মধ্যে প্রথমটিই (সরলটিই]থ 

করিতেন, অপরটি ( কুটিলটি ) আশ্রয় করিতেন না॥ ১০॥ রথুর রাঙা 

পর ক্ষিত্যাদি পাঞ্চতৌতিক গুণ সকল উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল । সুতরাংদ্ 

তির রাজত্বকালে সকল দ্রব্যই নূতন বলি অনুমিত হইতে লগিন!) 

আনন্দদ্দান করেন বলিয়! চন্দ্রমার "চন্দ্র নাম এবং তাপদান করাতে 

তপন? নাম যেমন সার্থক হইয়াছে, প্রত্জীরঞ্জন হেতু রদুরও সেইরূপ 'াগ? 

সার্থকতা প্রপ্ত হইল ॥ ১২॥ তাহার বিশালনেত্রদ আকর্ণ আয়ত ছি! 

কিন্ত দশা শান্জ্ঞান দ্বারাই তিনি দর্শনেনদরিয়ের ক্রিয়া সম্পাদন করিল! 
তাহার রাজত্বকালে সর্বত্রই শাস্তি বিরা্জিত ছিন্ন; সুতরাং তিনি রি 

অবস্থিতি করিতেন। ইত্যবসরে শরতখতু কমলশোভায় 'রিমতিত হ্যা 

রাজী সায় তীহার শরধার্্ অভ্যুদিত হইল ॥ ১৪1 তখন বট ? 



রঘুবংশম্ | ২৩৩ 

নিরব উিলঘুভির্মে ঘৈমুক্তবত্ব্ণ সুুঃসহঃ । 
প্রতাপত্তস্ত ভানোশ্চ যুগপদ্ব্যানশে দিশঃ ॥ ১৫। 
বার্ষিকং সংজহারেন্দো ধনুর্জৈ্রং রঘুর্দধো | 

প্জার্থনাধনে তৌ হি পর্য্যায়োগ্তকাম্ম্ুকৌ ॥ ১৬॥ 
পুণ্তরীকাতপত্রস্তং বিকসওকাঁশচামরঃ | 

ধতুবিড়ম্ঘয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছি,য়ম্॥ ১৭ ॥ 
প্রসাদস্থমুখে তন্মিন্ চন্দ্রে চ বিশদপ্রভে। 

তদা চক্ষুত্সতাং গ্রীতিরাসীৎ সমরসা দ্বয়োঃ ॥ ১৮॥ * 

হংসশ্রেণীষু তারাস্থ কুমুদ্তস্থ চ বারিষু। 

বিভৃতয়্তদীয়ানাং পর্যন্তা যশসামিব ॥ ১৯। 
ইঞ্ষচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্ত,গু ণোদয়ম্। 
আকুমারকখোদঘাতং শালিগোপ্যো জণ্তর্শঃ ॥ ২০ ॥ 

শী শিশ্াীীশিশীসি হিসপাসপপাপসক পা পপ 777 

ছে, (আর জলবর্ষণ হয় না) সুতরাং যেঘমগুলী লু হওয়ায় পথ উন্মুক্ত 
। তাঞ্চরদেবের প্রচণ্ড প্রতাপ ও রূদুর অপ্রতিহত অসহ্ তেজ দিজ্মগুল 
ীর্ঘ করিল॥ ১৫ ॥ বর্ষাকালে দেবরাজ যে ধনুর্ধারণ করেন, তাহা৷ অপসারিত 
লস; এ দিকে রঘুরাজও বিজয়শবন্সন ধারণ করিলেন। কারণ, তাহারা 
টু প্রজাপুপ্ধের কল্যাণার্থ পর্যায়ক্রমে আপন আপন শবাসন ধারণ করিয়া 
। ১৬। রদৃর বাজচ্ছত্র শ্বেতপন্সের ন্যায় শুভ্র এবং চামর কাশপুষ্পবৎ অমল- 
। এই ছইটি বন্ধ দ্বারা তিনি বিমগ্ডিত থাকেন; শরৎখতুও শ্বেতপন্নরূপ ছত্র ও 
গত কাণকুনুমন্প চামরে শোভিত হইযা৷ রথুর অনুকরণ করিল বটে, কিন্ত 
র বরা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইল না। ১৭ ॥ বিশালনেত্র লৌকমাত্রেই সেই 

র রদুর প্রফুল্প মুখশ্রী ও শারদীয় শশধবের বিমল শৌতা দেখিয়া সমান আনন্দ- 
উপভোগ করিতে লাগিল ॥ ১৮॥ হংসপংক্তিতে, নক্ষত্রমালায় ও কুমুদমণ্ডিত 
| যেন দূর যশঃপ্রতা বিকীর্ণ হইয়া পড়িল ॥ ১৯ ॥ (এই শরৎকালে) কষক- 
| ইক্ষের ছায়াতল উপবেশন পূর্বক শালিধান্সের রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া 
রক্ষক রঘু, কর্তৃক আশৈশব কৃত ,দেবেন্রবিজয়াদি গুণগাথা গান করিতে 
িহইনু। ২০ ॥ মহাঁতেজস্বী অগন্তানক্ষত্রে উদ্দিত ্ওয়াঁতে জ্বলসকল স্বচ্ড তইয। 



২৩৪ কালিদাদের গ্রস্থাবলী। 

প্রসসাদোদয়াদস্তঃ কৃত্তযোনেশ্মহৌজসঃ। 

রঘোরভিতবাশঙ্কি চুক্ষুভে দ্বিষতাং মনঃ॥ ২১ ॥ 

মদোদগ্রাঃ কুকুতন্তঃ সরিতাং কৃলমুক্রজাঃ। 

লীলাখেলমনুপ্রাপুর্মহোক্ষাস্তস্ত বিক্রমম্ ॥॥ ২২ ॥' 
প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদগন্ধিভিরাহতাঃ। 
অসুযয়েব তন্নাগাঃ সপ্তধৈব প্রন্থুক্রবুঃ ॥ ২৩ ॥ 
সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দমান্। 
যাত্রায় নোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ ॥ ২৪ 
তস্মৈ সম্যক্ ছুতো৷ বক্ছির্বাজিনীরাজনাবিধো । 
প্রদক্ষিণাচ্চির্যাজেন হন্তেনেব জয়ং দদৌ ॥ ২৫॥ 

স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপা্ য়া স্বিতঃ। 
ষড়বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্জিগীষয়। ॥ ২৬। 

উঠিল; এ দিকে মহাপ্রতাপবান্ ৰঘুর নিকট পরাজিত হইতে হযে ॥ 

আশঙ্কায় তাহার অরাতিগণের চিত্তও কনুষীকৃত হইল ॥ ২১। রঘু যেমন মি. 

কর্ষক বিক্রমলীল! প্রদর্শন করেন, (শরৎকালে ) মদমত্ত বিপুরকরধীী 
বিশালকায় বৃষতেরাও নদীর তটদেশ উৎপাটন পূর্বক সেইরূপ বিক্রমগ্রধাগ 

অন্থকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ২২॥ (এই সময়ে সপ্তপরণক্ষের পু খর 
হয়) সপ্তপর্ণপুষ্পের গন্ধ হৃত্তীর মদূজলবৎ উগ্র; রথুর হস্তিসকল সেই গন্ধ আরা 

করাতে মত্ত হইয়া উঠিল ? (ভাহার! মনে করিল, অন্য মদআবী হস্তীর গান! 

এ গন্ধ বহির্গত হইতেছে) ; কাজেই তাহার। অস্থ্য়াবশে দেহের সপ্ত স্থান হঠঙে। 

মদধারা ক্ষরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৩॥ এই শরৎখতু নদী সকলকে স্ব 

ও পথ কর্দমবিরহিত করিয়া! উৎ্সাহবশে উত্তেজিত হইবার পূর্বেই রুকে দা 

যাত্রায় প্রবন্তিত করিল ॥ ২৪ ॥ রঘু তুরঙ্গগণের নীরাজনারপ মাঙ্গ্য- কযা 

পূর্বক যথাবিধানে বহ্িতে আহ্ুতি প্রদান ফরিলেন; তখন সেই হোমারিদর্ি 

দিগ্ুী শিখাধিস্তার সহকারে আহুতি গ্রহণ করিলেন; সুতরাং বোধ হা 
বহ্ছিদেব শিখারপস্থস্ত প্রসারণ করিয়! রাজাকে জয় প্রদীন করিতেছেন। ২ 

অনন্তর নরপতি রঘু নিবামর্ম ও রাতের রক্ষাবিধান বং ঠক হা 

* সপ্ত স্থান যথা-চনাসারজ। ছয় গওদয়। নেয় ও মেচ।। 



রম্বুবংশম.। ২৩৫ 

৯৫ বযোবৃদ্ধান্তং লাজৈঃ পৌরযোধিতঃ। 
পৃথতৈরঘন্দিরোভুতৈ। ক্টীরোর্শ্য় ইবাচ্যুতম্ ॥ ২৭ ॥ 

স যয প্রথম: প্রাচীং তুল্যঃ প্রাচীনবহিষ! । 

শহিতাননিলোদ্ধতৈস্তর্জয়স্সিব কেতৃভিঃ ॥ ২৮ ॥ 

রাজাভিঃ শ্যন্দনো্কৃতৈর্গ জৈশ্চ ঘনসন্লিভৈঃ । 
তবস্তলমিব ব্যোম কৃর্ববন্ ব্যোমেব তৃতলম্॥ ২৯, 

প্রতাপোহগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তাদনন্তরম্ ৷ 

যযৌ পশ্চাপ্রগাদীতি চতুস্বান্ধেব সা চমুঃ ॥ ৩০ ॥ 

মরুপৃষঠান্যুদ্তাংসি নাবাঃ স্থপ্রতরা নদীঃ। 

বিপিনানি প্রকাশানি শক্তিমন্তরীচ্চকার সঃ ॥ ৩১ ॥ 

স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পুর্ববসাগরগামিনীম্। 

বাভী হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ ॥ ৩২ ॥ 

নাব নিরাপদের উপায়বিধান পূর্বক অনুকুল দৈবসমদ্বিত হইয়া ঘড়ঙগ সৈন্য 
উব্যাহারে দি গিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন ॥ ২৬ ॥ বয়োবৃদ্ধ পুরবাসিনীরা তাহার 

কোপরি,লাজবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; তদর্শনে বোধ হইল বেন, ক্ষীর- 
দন তরঙ্গমাল! মন্দর-পর্বতের ঘর্ষণে উৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দুসকল নারায়ণের 

ক,বর্ষণ করিতেছে ॥ ২৭ ॥ দেবেন্দ্রবিক্রেম রঘু অগ্রে পৃর্ববিকে যাত্রা করিলেন; 

?ন পবন প্রবাহিত হওয়াতে তাহার রণপতাকাপংক্তি কম্পিত হইতে লাগিল; 

[হইল যেন,সেই পতাকাকম্পন দ্বারা রঘু অরাতিগণকে তর্জন করিতেছেন ॥২৮| 
র বথসঞ্চালনে ধূলিরাঁশি সমুখিত হওয়াতে গগনমার্গ আচ্ছন্ন হইল ; বোধ 
| যেন, আকাশমগুল ভূতলে এবং জলদমালাসদূশ গজরাজিতে ধরাতল আচ্ছন্ন 

[ ভৃতল আকাশে পরিণত হইয়াছে ॥ ২৯॥ বঘুর সেন! চারি অংশে বিভক্ত 
গমন করিতে লাগিল + সর্ধপ্রথমে প্রতাপ, তৃৎপশ্টাপ্তাগে সৈন্তকোলাহল। 

[রে রজোরাশি এবং সর্বশেষে রথাঁদি চতুরঙ্গ বল ॥ ৩ ॥ গৃমনকালে পথি- 

| যেখানে মরুভূমি দুষ্ট হইল,রঘু নিজ শক্তিবলে সে স্থান হইতেও জল উত্তোলন 
লেন; যে সমস্ত নদী বিনা তরণীতে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন? তৎসমস্তও সুখ- 
গাচিত করিলেনু এবং যেখানে যেখানে. অরণ্য দৃষ্ট হইল, তৎসমস্ত তরশূল 
যাফেধিলেন॥৩১॥ এই মহতী 'সন্বাহিনী পুর্ববসাগরাভিমুখী হইলে বোধ 
১ তগীরধ *হরজটাতষ্ট জাঁহুবীকে "লইয়া পর্বপাগরাতিমুখে গমন 



২৬৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী ৷ 

ত্যাজিতৈঃ ফলমুৎখাতৈরভগ্ৈশ্চ বততধা। নৃপৈঠ৯। ৭ । 

তন্তাসীদুন্বণো মার্গঃ পাদপৈরিব দক্তিনঃ ॥ ৩৩ 
পৌরস্ত্যানেবমাক্রামন্ তাংস্তান জনপদান্ জয়ী । 

প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ং মহোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥ 
অনআণাং সমুদ্ধন্স্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব। 

আত্মা সংরক্ষিত; স্থন্দৈবত্িমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥ ৩৫। 

বঙ্গানুৎখায় তরসা! নেতা নৌসাধনোগ্াতান্। 
নিচখান জযন্তস্তান্ গঙ্গাস্োতোইন্তরেষু সঃ ॥ ৩৬॥ 
আপাদপদ্নপ্রণতাঃ কমলা ইব তে রঘুম্। 

ফলৈঃ সংবর্দয়ামাস্বরৎখাতপ্রতিরোপিতীঃ ॥ ৩৭ ॥ 

স তীত্ব্ণ কপিশাং সৈন্ৈরবদ্দ্বিরদসেতৃভিঃ | 
উত্কলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গা ভিমুখো যযৌ ॥ ৩৮॥ 

করিতেছেন ॥ ৩২ ॥ হস্তী যেমন (গমনকালে) কোন বৃক্ষকে ফলণন্ত, কোন 
উৎ্পাঁটিত ও কোন বৃক্ষকে ছিন্নতিন্ করিয়া আপনার পথ কণ্টকহীন করে?! 

সেইরূপ (গমন করিতে করিতে) কোন নৃপতিকে ধনশূন্ত, কোন রাজাকে বাসি 
তিন করিয়া নিজ গমনপথ বিদ্লবিরহিত করিয়া চলিলেন ॥ ৩৩৫ এইবণে 
দিক্স্থ সমস্ত রাজ! রণবিজয়ী রূঘুর নিকট পরাভূত হইলে, তিনি হাসা 

তালীবনস্তামল উপকূলে আসিয়া! উপনীত হইলেন ॥ ৩৪॥ নদীবেগ ক 

আপনাকে রক্ষ করিবার জন্য বেতসলতিকা যেমন অবনত হইতে গে 

নৃপতিগণের উন্ুলনকারী রথুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন ৬৪ 

নুপতিরাও সেইরূপ তৎসকাশে অবনত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৫ ॥ বদের ঢা 

রণতরীযোগে নৌধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সেনানেতা রঘু আপনার বাহুবণে তাহা 

উৎখাঁত করিয়া গঙ্গাত্োতোমধ্যগতা দ্বীপপু্ধে জযন্তস্ত প্রোথিত করিরেন।গ 

শানীধান্ের কলমগ্ুনিকে (চারাগুলিকে) উঠাইযাপুনর্কার রোগা 
যেরূপ আমূল ফলতরে অবনত হইয়া উহা শস্য গ্রদান করে, বঙ্দেশ £ 

সেইরূপ নরপতি বু কর্তৃক প্রথমে উৎথাত ও পরে নিজ নিজ পদে 

গ্রতিিত হইয়া রঘুর চরণকমলে অবনত হইলেন এবং ভূরিগরিমিও ৮ 

তাহার সংবর্ধনা করিলেন ॥ ৩৭ ॥ নি 

অনন্তর হস্তী সকলকে সেতুর আকারে স্থাপন পূর্বক তাহার উপর. 
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স প্রতাপং মহেন্তন্ত মুদ্ধি, তীক্ষং হ্যাবেশয় । 

অঞ্কুশং দ্বিরদস্তেব যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ ॥ ৩৯ ॥ 

প্রতিজগ্রাহ কালিলস্তমন্ৈর্গজসাধনঃ। 

পক্ষচ্ছেদোগ্তং শক্রুং শিলাবর্ষাব পর্ববতঃ ॥ ৪০ ॥ 

দরিষাং বিষহা কাকুৎস্থস্তত্র নারাচদুর্দিনম্। 

সন্ঙ্গলক্্রীত ইব প্রতিপেদে জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৪১ ॥ 

তাশ্বলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ | 

নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ ॥ ৪২। 

গৃহীতপ্রতিমুক্তম্ত স ধর্্নবিজয়ী নৃপঃ | 

শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীম্ ॥ ১৩ ॥ 

-- শি শািশাশিশ্শপশ শী শিশিিশীটী -- শব শি পিসপি 

'মভিব্যাহারে কপিশা নদী পার হইলেন এবং উতৎ্কলবাসীরা পথ দেখাইয়া 

দেই পথ দিয়া কলিঙ্গাতিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৩৮॥ মাহুত যেমন গন্ভীর- 

তার মাথার অঙ্কুশ প্রবেশ করাইয়া] দেয়, রঘুও সেইরূপ মহেন্দ্রগিরির উপরি- 

মাপন্র তীক্ষ প্রতাপ সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ৩৯ ॥ কলিঙ্গপতি গজসৈন্ঠ- 

অ্বর্ষণ পূর্বক তাহার আক্রমণে বাধা প্রদান করিলে বোধ হইল যেন, 
7 গাষাণবৃষ্টিসহকারে পক্ষচ্ছেদোগুত দেবেন্দ্রের প্রতিরোধে সমুদ্যত 

ছ॥$৪০॥ ককুৎস্থকুলতিলক রদু “মহেন্্রগিরিবাসী অরাতিগণের অন্ত্রবর্ষণ 

রলে বোধ হইল যেন, যথাবিধানে বিশুদ্ধ সলিলধারায় স্নান পূর্বক জয়ী 
ইাছেন॥ ৪১॥ রধুপক্ষীয় যোদ্ধগণ তথায় পানভূমি রচনা করিয়া তাম্ব,ল- 
টনারিকেলমদ্য পান করিতে আরম্ভ করিল; বোধ হইল যেন, তাহার! 

চ্ছলে অরাতির শুভ্র বশ পান করিতেছে ॥ ৪২॥ ধর্ম্মবিজয়ী রদু নৃপতি 

রাজকে প্রথমে বন্দীভূত করিয়াছিলেন, তৎপরে এ মহেন্দ্ররাজ আল্ুগত্য- 

1 করিলে তাহার বন্ধনমোচন “করিয়। দিলেন। রঘু তাহার রাজশ্রী হরণ 
নন বটে, কিন্তু তাহার রাজ্য হরণ করিলেন ন! অর্থাৎ পুনরায় তাহাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৪৩ ॥ * ০ 

বনি শত্তত্য় করিয়া তাহার রাজস্রী হরণখপূ্ববক পুনরায় তাহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, 

চই ধর্জবিজয়ী কহে। 
$ 



২৩৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ততে বেলাতটেনৈ ফলবতপুগমালিনা । 

অগন্ত্যাচরিতামাশামনাশাস্তজয়ো যয ॥ 9৪ ॥ 

স সৈম্তপরিভোগেন গজদানস্থগন্ধিন! | 

কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ ॥ ৪৫॥ 

বলৈরধ্যৃষিতাস্তস্ত বিজিগীষোর্গতাধ্বনঃ 
মারীচোদৃত্রান্তহারীত। মলয়াদ্রেরূপত্যকাঃ ॥ ৪৬॥ 

সসগ্ুরশক্ষুপ্রীনামেলানামুত্পতিষ্ঞবঃ | 

তুল্যগন্ধিযু মন্তেভকটেযু ফলরেণব? ॥ ৪৭ ॥ 
ভোগিবেষউনমাগেু চন্দনানাং সমর্িতম্। 
নাত্রসৎ করিণাং গ্রৈবং ত্রিপদীচ্ছেদিনামপি ॥ ৪৮। 
দ্িশি মন্দীয়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি। 

তম্যামেব রঘোঃ পাণ্ডযাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥ ৪৯। 

তদনন্তর জয় অনায়াসলত্য, এই বিবেচনা করিয়া রঘু আর জ্যাম 
ওৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। তিনি ফলপৃরিত-পৃগতরু-বিরাজিত দাগ? 

দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যে দ্দিকে অগন্ত্যনক্ষত্র উদ্দিত হয়, যে 

তিনি সেই দক্ষিণাতিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ 8৪ ॥ নরপতি রঘু যখন গমন 

তখন কাবেরী নদীর জলে ন্নাননিরত গজবৃন্দের সুরত মদধারা ও গৈ 

দেহানুলেপনবস্ত পতিত হওয়ায় নদীজল-সুগদ্ধি হইয়া উঠিল) তদর্শনে নাগ 

সাগর মনে মনে এই আশঙ্কা করিলেন যে,তাহার প্রিয়তমা দয়িতা কাবেধীরে 

হয় ব্যভিচারিণী হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ | 

তদনন্তর বিজয়াভিলাষী রঘুর সৈন্ঠবৃন্দ কিছু দুর পথ অতিবাহন পূর্বক দা 

গিরির উপত্যকায় উপস্থিত হইয়! কিছু দিন অবস্থিতি করিল। এ পর্বত ঝা? 

চ্ারী হারীতনামক বিহ্গকুলে পরিপূর্ণ ॥ ৪৬॥ এ স্থানে অ্থধুর দ্বার এ 

সকল দলিত হওয়ায় উহার ফলসকল ধূলিবৎ চূর্ণ ও অনিলতরে উদজন ঘা 
তখসদৃশ গন্ধযুক মদমন্ত গজবৃন্দের গণুপ্রদেশে গিয়া সংলগ্ন হইল। 81| 

চন্দনবৃক্ষ বেষ্টন ক্ররিয়া সর্প সকল অবস্থান করাতে সেই সামন্ত বৃঙ্গগারে 

পড়িয়াছিল, তাহাতে আবার হস্তীদিগের কণ্ঠরজ্জু বন্ধন করাতে উহ এগ 

সংলগ্ন হইয়াছে যে, যদি হীরা চরণশৃঙ্খল ছিন্ন করে, রা 

হয় না॥৪৮॥: দক্ষিণায়নে' আদদিত্যদেবও ক্ষীণতেজা হুইয়া পড়ে 
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ভাঁঅপর্নীসমেতস্ত মুক্তাসারং মহোদধেঃ 

তে নিপত্য দদুত্তন্যৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্ ॥ ৫০ ॥ 

সনির্বিশ্ব যথাকামং তটেঘালীনচন্দনৌ | 

্তনাবিব দিশস্তস্তাঃ শৈলৌ মলয়দর্দ,রৌ ॥ ৫১। 

অসছাবিক্রমঃ সহাং দুরাম্মক্তমুদন্বতা । 

নিতম্বমিব মেদিন্যাঃ অস্তাংশুকমলড্বয়ৎ ॥ ৫২ ॥ 

তম্তানীকৈহিসর্পন্তিরপরান্তজয়োগ্যতৈঃ | 

রামান্ত্রোসারিতোহপ্যাসীৎ সহলগ্ন ইবার্ণবঃ ॥ ৫৩ | 

ভয়োৎস্ফ্টবিভৃষাণাং তেন কেরলযোধিতাম্। 
অলকেষু চমুরেণুশ্চ্ণপ্রতিনিধীকৃতঃ ॥ ৫৪ ॥ 
মুবলামারুতোদ্ধ,তমগমণ্ড কৈতকং রজঃ। 
তদূযোধবারবাণানামযত্ত্রপটবাসতাম্ ॥ ৫৫ ॥ 

দিকে প্রস্থান করিলে তদিক্স্থ রাজারা তাহার তেজ সহা করিতে সমর্থ হইলেন 

৯| ঠাহাবা বঘুর পাদপন্মে প্রণতি পুরঃসর অত্যুত্তম মুক্তারাজি উপহার 

ন: এ সকল মুক্তা তামপর্ণী-নায়ী নদীসঙ্গত মহাসাগর হইতে উৎপন্ন । বোধ 
ঘেন, সেই সকল রাজারা নিজ নিজ উপার্জিত যশোরাশিই রঘুকে প্রদান 
ন। ৫"॥ অসম্থবিক্রমশালী রঘু (প্রথমতঃ) মলয় ও দর্দর নামক ছুইটি 
ঈ্ছান্টপারে উপভোগ করিলেন অর্থাৎ এ পর্ধতদ্বয় তাহার অধিকারে 
4 এ ছইটি পর্বত দক্ষিণদিগ্ধূর কুচযুগলের ন্যায় বিরাজমান; উহার তট- 
"দনবৃক্ষ দ্বারা সমাকীর্ণ। তৎ্পরে ক্রমে ক্রমে তিনি সহাপর্ধত অতিক্রম 
'নি। গাগর দৰে অপস্থত হওয়াতে তৎকালে এ সহগিরি বনুন্ধরার বসনোনুক্ত 
'র গ্াব শোভা পাইল॥ ৫১-৫২॥ রঘুর সৈন্যবাহিনী যখন পাশ্চাত্যদেশ- 
্ঘ করিয়া পশ্চিমাতিমুখী হইল, তখন বোধ হইল যেন, সাগর জামদগ্স্ের 
রে উৎসারিত হইয়াও পুনরায় সম্ভুগিরিতে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে ॥ ৫৩॥ 
[দেশর বমনীগণ রছুর গৈন্য দর্শনে ভীত হইয়া বসনতুষণ পরিহার পূর্বক 
নন করিতে লাগিল; সৈল্ঞগণের গমন হেতু ধুলি উখিত হুয়া তাহাদিগের 
লে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, রুরাজ সেই ধুলিপটল দ্বারা তাহা- 
অলকাবলীস্থিত কুছুমাদি চর্ণের অভাব দুর করিয়া দিলেন ॥ ৫৪॥ মুরলা- 

নদীসবহষ্টবামুহিল্লোলে কেতকীকুস্থমের পর্গসমূহ বিকীর্ঘ হইয়া! রঘুসৈন্ের 
| 



২৪০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অত্যভূয়ত বাহানাং চরতাং গাত্রশিঞ্জিতৈঃ। 
বর্মতিঃ পৰনোদ্ধ,তরাজতালীবনধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥ 

খ্ড্রীস্বদ্ধনদ্ধানাং মদোদগারন্তৃগন্ধিষু। 

কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভাঃ শিলীমুখাঃ ॥ ৫৭। 

অবকাশং কিলোদম্বান্ রামায়াভাধিতো দদৌ । 
অপরান্তমহীপালব্যাজেন রঘবে করম্ ॥ ৫৮ ॥ 

মাত্তেতরদনোতকীর্ণবাক্তবিক্রমলক্ষণম্। 

ত্রিকটমেব তত্রোৈর্ঘযন্তত্তং চকার সঃ ॥ ৫৯ ॥ 
পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্মনা। 
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপুংন্তত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥ ৬০ ॥ 

দেহে সংলগ্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন, অযত্বসস্তৃত পটবাসের কার্ধ্য মশা 
হইয়াছে ॥ ৫৫॥* সৈন্যগণের গমনসময়ে তুরঙগমগণের দেহস্থিত বর্ম হই 

ঝন্ শব্দ বহির্গত হইতে লাগিল; বায়ুহিল্লোলে তালবনের যে মর্ম শব হটে 
& বর্মশব্দে তাহা আচ্ছাদিত হইঘা পড়িল, (শ্তিগোঁচর হইল না )॥ ৫৬1, 

কালে ধর্ভর-বক্ষের স্বন্ধদেশে সৈন্যগণের হস্তী সকল বদ্ধ থাকাতে মরগণ প্রা 

কুসুম পরিহার পূর্বক তাহাদিগের মদজল-ম্রতিত গগ্প্রদেশে আসিয়া উপ 

করিতে লাগিল ॥৫৭॥ সাগর জামদগ্োর প্রার্থনান্ুসারেই তাহাকে বামন গা 

করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সাগর পাশ্চাত্য-রাজাঁদিগের ছলে রঘুকে বর ধরা 
করিলেন ॥৫৮॥ + তত্রত্য ব্রিকটগিরির গাজর রুর মদমত্ত গজবানোব দশনাঘা 

চিহ্ন শোভ! পাইল; বোধ হইল যেন, তাহার বিক্রমবর্ণনাম্ুচক অক্ষর 

স্তরে ধোদিত রহিয়াছে ; রগ ঘেন দেই ত্রিকটগিরিকে আপনার জনা 

করিয়। রাখিয়াছেন ॥ ৫৯। র 

তদনন্তর সংঘমী পুরুষ যেমন ইন্িয়নামক শক্রগণকে পরায় কবর 

তত্বজ্ঞানপথে গমন করেন, রঘুও সেইরূপ গারসীকদিগকে জয় করিবার | 
পিটিশ তিল ঁীাশিি 7টি তিশি টিটি শটো্িশীাীশীাাঁি শী 

ঈ গটবাম-_-একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যচর্ণ | 

+ পূর্বকালে পরশুরাম শিবদপত কৃঠারাস্ত্ে পৃথিবী জয় করিয়া মহর্ষি কণ্ঠগণ্ে 

দান করিয়াছিলেন। অনন্তর সবদত্ত পৃথিবীতে বাস করা অনুচিত বিবেচনায় সাগরে 

উপস্থিত হইয়া কিং স্থান প্রার্থনা করেন। "মুর কিছিৎ স্থান গিলে গরওরাদ 

করিয়াছিলেন। 

না ঘা 



রঘ্ববংশম। ২৪১ 

যবনীমুখপল্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ 

বালাতপমিবাজানামকালজলদোঁদয়ঃ ॥ ৬১ ॥ 

সংগ্রামস্ত্রমূলস্তব্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ | 

শার্গকুজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্ততৃৎ ॥ ৬২ ॥ 

ভল্লাপবর্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মঞ্রলৈর্মহীমূ। 
স্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌব্রপটলৈরিব ॥ ৬৩ ॥ 
অপনীতশিরক্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ । 

প্রণিপাতপ্রতীকার/ সংরস্তো হি মহাত্বনাম্ ॥ ৬৪ ॥ 

বিনয়ন্তে স্ম তদৃযোধা মধুভির্ব্বিজয়শ্রমম্। 

মাস্তীর্ণাজিনরত্তবাস্ত্ দ্রাক্ষাবলয়ভূমিযু ॥ ৬৫ ॥ 

ততঃ প্রতস্থে কাঁবেরীং ভাস্বানিব রঘুদদিশম্। 

শরৈরুজৈরিবোদীচ্যানুদ্ধরিষান্ রসাঁনিব ॥ ৬৬ ॥ 

[াঞ। করিলেন ॥ ৬* ॥ হঠাৎ অকালমেঘ উদ্দিত হইনা পন্মোপরি পতিত 

মকণ-প্রভাকে েমন সহ করিতে পারে না অর্থাৎ লোপ করিরা দেয়, রঘুও 

পযবনীদিখের মুখকমলের মগ্যপানজাত অকণ প্রভাকে সহ করিতে না 

না বিলুপ্ত করিরা দিলেন অর্থাৎ তিনি ঘবনীদিগের পতিপুক্রাদি সকলকে 
করিলে তাহারা শৌকবিহ্বলা হইয়া মগ্তপানে বিরত হইল॥ ৬১॥ রঘুর 

নলের সহিত পাশ্চাত্য যবনদিগের তুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে 
অধিক পরিমাণে ধুলি উদ্ডীন হইল যে, কেবলমাত্র শরাসনের টঙ্কারশব্দ 
পবিপক্ষসেন। চিনিতে পারা গেল ॥ ৬২ ॥ রঘু তল্লাস্ব দ্বারা! যবনদিগের মন্তক- 
কাবলে দেই সকল ছিন্যুও্ড দ্বারা ধরাতল সমারৃত হইল । এ সমস্ত শ্শ্রুল 
স্ককগুলিকে মধুচক্রবৎ বোধ হইতে লাগিল || ৬৩ ॥ 
ধন হতাবশিষ্ট যবনগণ শিরন্ত্রাণ অবনামিত করিয়া রঘুর চরণে শরণ গ্রহণ" 
কেন শী, প্রণতিই মহাত্মগণের রোধশাস্তির একমাত্র উপায় ॥ ৬৪॥ 
ররথুর সৈন্যের াক্ষালতাপরিবৃত স্থলে উত্তম চর্মাসন বিস্তার করিয়া 

পূর্বক রণজয়জনিত শ্রম দূর করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৫ ৃ 
নধর আদিত্যদেব, যেমন রশ্িমালাসহায়ে বনুদ্ধরার রস আকর্ষণর্থ 
৭ আশ্রয় করেন, রথুও সেইরপ বাগসহায়ে উত্তরদিগন্তী রাজগণের উন্ম,- 
রক প্রস্থান করিলেন | ৬৬ ॥ তাহার 'তুরগমগ্ কাশীরদেশবাহী 

৩ 



২৪২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

বিনীতাধবশ্রমাস্তস্য সিহ্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ | 
দুধুবুর্বাজিনঃ স্বন্ধান্ লগ্নকুষ্কুমকেশরান্ ॥ ৬৭ ॥ 

তত্র হৃণাবরোধানাং তর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্। 

কপোলপাটলাদেশি বভৃব রঘুচেষ্টিতম্ ॥ ৬৮ ॥ 
কান্বোজাঃ সমরে সোঢুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ। 

গজালানপরিক্লিষ্টেরক্ষোটেঃ সার্ধমানতাঃ ॥ ৬৯।॥ 
তেষাং সদশৃতৃয়িষ্ান্ত্া দ্র বিণরাশয়ঃ | 

উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্ররম্ ॥ ৭০ 

ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্বসাধনঃ | 
নধয়ন্নিৰ তৎকুটানুদ্ধ'তৈধতুরেণুভিঃ ॥ ৭১॥ 
শশংস তুলাসন্বানাং সৈম্যঘোষেহপ্যসম্্রমম্। 
গুহাশয়ানাং সিংহানাং হানাং পরিবৃত্যাবলোকিতম্ ॥ ৭২॥ 

সিদধুনদের তটে উপস্থিত হইয়া অবনুষ্ঠন পূর্বক পথশ্রম দূর করিল এবং তরী" 
কুগ্নুমপরাগরপ্রিত কেশরপমদ্বিত স্বপ্ধ কম্পিত করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৭ উন 

প্রদেশে হৃণজাতীয় যে সকন ব্যক্তি বাদ করিত, রবূ তাছাদিগের প্রতি এ 
বিক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, তাহাদিগের অবরোধচারিণী পত্বীগণ আপনা 
কপোলদেশ অকুণবর্ণ করিয়া ফেলিল অর্থাৎ রঘু তাহাদ্দিগের পতি-গত্া 

বিনাশ করিলে তাহারা শোকবিহ্বলা হইঘা কপোলে করাঘাত করাতে কগোঁা। 

বজবর্ণ হইয়া! উঠিল || ৬৮ || 
কান্বোজরাজগণ যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু ঘুর বীর্ধ্য সহ্য করিতে রা 

না। তত্রত্য অক্ষোবৃক্ষে রঘুর হস্তীিগকে বন্ধন করা হইয়াছিল? তাহাঃ 

সকল বৃক্ষ যেমন নত হইয়া! পড়িয়াছিল, কান্বোজ-নৃপতিরাও রঘুর নিকট ছে 

এ্সবনত হইল || ৬৯॥ কাষ্বোজ-রাজার! অনবরত রঘুর নিকট অভ্যুতম পর্ন 
কাঞ্চনসন্তারপরিত উপহার প্রেরণ করিতে লাগিল) কিন্তু তাহাতেও রর 
অহঙ্কারোদয় হইল না| ৭০ | 

' তদনস্তর রবু অঙ্থারোহী সেনা সমতিব্যাহারে হিমালয়ে আরোহণ র্ 

দেই পর্বতোপরিস্থ গৈরিকাদি ধাতু অশ্বুরে চূর্ণাককৃত ও পুরীতৃত হইয়া রি 

উঠিলে, বোধ হইল যেন, হিমালয়ের শ্্গমাল! বর্ধিত হইয়া 
রথুপৈন্তের কোলাহীশব শ্রবণ করিয়াও সমানধলশানী গহাশায়ী লে 



রখুবংশম,। ২৪৬ 

ভূঞ্জেষু মন্মরীভূতাঃ কীচকধবনিহেতবঃ | 

গঙ্গাবীকরিণো মার্গে মরুতস্তং সিষেবিরে ॥ ৭৩ ॥ 

বিশশরমূর্নমেরূণাং ছায়াস্বধ্যাস্য সৈনিকাঃ। 

দূষদো বাসিতোৎসঙ্গা নিষপ্নযুগনাভিভিঃ ॥ ৭8 || 

সরলাসক্তমাতঙ্গগ্রৈবেয়স্ফুরিতত্বিষঃ | 

আসমৌষধয়ো নেতুর্নক্রমন্সেহদীপিকা ॥ ৭৫ ॥ 

তান্তোত্স্ষ্টনিবাসেষু কঈরজ্জূক্ষতত্বচঃ | 

গজব কিরাতেত্যঃ শশংস্রদরবদারবঃ ॥ ৭৬ ॥ 

তত্র জন্যং রঘোর্ঘোরং পার্ববতীযৈর্গ ণৈরভূ ।? 

নারাচক্ষেপনীয়াশ্ানিষ্পেষোত্পতিতানলম্ ॥ ৭৭ ॥ 

শরৈরতসবসন্কেতান্ স কুত্বা বিরাতোবগুসান্। 

জয়োদাহরণং বাহ্বোর্গাপয়ীমাস কিন্নরান্ ॥ ৭৮ ॥| 
ীশশীশীশীঁীশিশিন শি িস্প্পীপপাপাপাশি 

ইল না: কেবলমাত্র গ্রীবা বক্র করিয়া সেই দ্রিকে চাহিয়া! দেখিল ॥ ৭২॥ 

র্বতপথে বায়ু উখিত হইয়া রবৃবাজের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল; সেই 
 ভৃষ্সপত্রাত্যন্তরে খস্ থস্ শব্দ হইতে লাগিল, বংশরন্ধে, প্রবিষ্ট- হওয়াতে 
উঠিল এবং জান্বীর সলিলণীকর সমস্তাৎ সঞ্চালিত হইতে লাগিল ॥৭৩ ॥ 

চ্ষর ছায়াতলে মুগগণ অবস্থিতি কুবাতে তত্রত্য শিলাপট্র মৃগনাভিগন্ধে 

হইয়াছিল ; বৃথুর সৈন্যগণ সেই শিলাঁপট্ে বসিয়া শ্রমাপনোদন করিতে 

॥ ৭৪ ॥ রঞ্জনীযোগে দেবদাকুব্ক্ষে রঘূর হস্তী সকলকে বন্ধন করিয়া রাখা 

তাহাদিগের কগস্থ শৃঙ্খলে পর্বতস্থ ওষধিরাঁজির জ্যোতিঃ প্রতিবিষ্বিত 

চ তৈল ব্যতিরেকেই সেনাপতি ঘুর প্রদ্দীপের কার্য সম্পন্ন হইল ॥ ৭৫। 
যেস্থান হইতে শিবির তুলিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেরই 
টতিরুর গাত্রে তাহার গজরাজির কণ্ঠবন্ধনরজ্জুঘর্ষণের চিহ্ন দৃষ্ট হইতে 
; কিরাতেরা তদর্শনে সেই সমস্ত হস্তীর উচ্চতা জানিতে পারিল ॥ ৭৬॥ 

পর্বতে উৎসবসঙ্কেতাদি যে সকল সপ্তগণ বাঁস করিত, তাহাদের সহিত 
ষণ সংগ্রাম বাধিল ? তৎকালীন যুদ্ধে নারাচ, তিন্দিপাল ্র্ৃতি অস্ত্রসমূহ 
বগ্ুসকলের পত্স্পর ঘর্ষণে বহিস্ফুলিঙ্গ নিক্তান্ত হইতে লাগিল ॥ ৭৭॥ রঘু, 

জ দ্থার। উৎম্বস্কেতদিগকে নিরুৎসব (প্রাভিত) করিয়া কিননরকুলকে 



২৪8 কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষুপায়নপাণিযু। 
রাজ্ঞা হিম্বতঃ সারে রাজ্ঃ সারো হিমাদ্রিণা ॥ ৭৯। 
তত্রাক্ষোভ্যং যশোরাশিং নিবেশ্যাবরুরোহ সঃ। 

পৌলস্ত্যতুলিতন্তাদ্রেরাদধান ইব হরিয়ম্॥! ৮০ ॥ 
চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তশ্মিন্ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ 
তদগজালানতাং প্রা্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রমৈঃ ॥ ৮১। 
ন প্রসেহে স রুদ্ধার্কমধারাবর্ষদুর্দিনম্। 

রথবর্ঝরজোহপাস্ত কৃত এব পতাকিনীম্ ॥ ৮২ ॥| 
তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখগ্ুলবিক্রমম্ । 

ভেজে ভিন্নকটের্নাগৈরন্যান্পরুরোধ যৈঃ ॥ ৮৩ ॥ 

আপনার বাহুবলের জয়গানে নিয়োজিত করিলেন ॥ ৭৮ ॥ সেই সমস্ত পর্বত 

উপহার গ্রহণ পূর্বক রঘুসকাশে সমাগত হইলে মহীপতি রঘু হিমাচলেন ধ্া 

পরিমাণ বুঝিতে পারিলেন। রঘুর বীর্ধ্য কিরূপ, হিমাচলেরও তাহা 

রহিল নাঁ॥ ৭৯॥ সেই হিমাচলে অধূষ্য যশোরাশি নিবেশিত করিয়া রধূণো 
হইতে অবতরণ করিলেন। দশানন যে কৈলাদগিরিকে উত্তোলন করিয়া 

রঘু তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক যেন লক্জা দিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৮০ ॥ 
অনন্তর রঘু ব্রদ্গপুত্র নদ পার হইয়! প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হান 

তত্রত্য কালাগুরুতৃক্ষে তাহার হস্তিসকলক্কে বন্ধন করা হইলে তাহাদের কারণ 

ই সকল বৃক্ষ যেমন কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাগ্জ্যোতিষের অধিপতিও দি 

ভীতিবশে কম্পিত হইয়! উঠিলেন ॥ ৮১॥ বূনুর রথ হইতে ধৃলিজাল উি্ী 

বিনাবর্ধণে বেঘারৃত ছুদ্দিনের ন্যায় আদিত্যমণ্ুলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেনিন। 

সৈম্তের প্রতাপ সহ কর! দূরে থাকুক, ্রাগ্জ্যো তিষাীশ্বর সেই ধূলিরাশি রা 
মদন তয্বিহ্বল হইগ্না পড়িলেন ॥ ৮২ ॥ কামরূপাধিপতি যে সমস্ত মা. 

হর 

টা! 
* পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন সর্ময়ে পার্বতী প্রণয়কলহ করিয়া গং 

স্থিত ছিলেন, শঙ্করের সহিত কখোগকথনে ক্ষান্ত হইয়। মানভরে বিমুখী হইয়াছিনেদ | 

লঙ্কাপতি রাবণ কৈলাসে উপস্থিত হইয়া কৈলাসগিরিকে বাছদ্য়ে ধারণ পূর্ব 

করিলেন। তখন পর্বতকম্পনঞ্জনিত ভয়ে ভীত হইয়া পার্বতী শিবকে আলিগদ টি 

লেন। অস্নয়বিনয় ব্যতিরেকে প্রিয়তমার ,কোগশাস্তি হইল, ইছায কারণ শান 

বিবেচদ1 করির]. মহ্র রাবণের, পি গরম পরিতুষ্ট হইলেন। | 



রঘুবংশম্। ২৪ 

কামরূপেশরস্তস্য হেমপীঠাধিদেব্তাম্। 

রতুপুপ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ পাদয়োঃ ॥ ৮৪ ॥ 

ইতি জিত্বা দিশো! জিফু্য বির্তৃত রথোদ্ধতম্। 

রাজো বিশ্রাময়ন্ রাজ্ঞাং ছত্রশূন্যোযু মৌলিষু ॥ ৮৫ ॥ 

স বিশ্বজিতমাজহে যজ্ঞ্ং সর্ববস্বদক্ষিণম্। 

আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব ॥ ৮৬ 

ন্তে সচিবসখঃ পুরক্কিরাভিগুবর্বাভিঃ শমিতপরাজয়ব্যলীকান্। 

ংস্শ্চিরবিরহোতস্থকীবারোধান্,রাজন্যান্ স্বপুরনিবৃত্তয়েহমুমেনে ॥৮৭॥ 

রেখাধ্বজকুলিশীতপত্রচিহ্থং, সমীজশ্চরণযুগং 'প্রসাদলত্যম্। 

নপ্রণতিভির্গুলীষু চক্রুমৌর্লি অক্চ্যতমকরন্দবেণুগৌরম্ ॥ ৮৮ ॥ 

তি গ্ীবদবংশে মহাকাব্য কালিদাপকূতৌ রদদিগ্রিজয়ো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ | 

বে অপরাপর র নূপতিকে অ আক্রমণ করিতেন, তিনি সেই সকল স্তা উপটঢৌকন 

। এখন দেবেন্দ্রবিজয়ী রঘুর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৮৩ ॥ সেই কামরূপাধিপতি 

নমণ পাদগীঠের অধিষ্ঠাতী দেব-দ্বরূপ রনুর পদচ্ছায়াকে বত্পুপ্পপচারে 

না করিলেন || ৮৪ | এই প্রকারে বিজয়ী রঘু দিখ্িজয় করিয়৷ বিজিত নৃপতি- 

নি ছ্রধিরহিত যুকুটে রখোডূত ধুলিমাল! সঞ্চারিত করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত 

লেন ॥ ৮৫ ॥ 

অনন্তর বু বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন? সেই যজ্ঞে সর্বস্ব 
৭ প্রদত্ত হইল। কেন না, মেঘ যেবপ বর্ষণার্থ ই জল সঞ্চয় করে, সাধুগণও 

[নি দানের জন্যই অর্থপঞ্চয় করিয়া থাকেন ॥ ৮৬ ॥ যজ্ঞ সমাধানাস্তে ককুৎস্থ- 

ধুরন্ধর রঘু অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া বহুসম্মীন সহকারে বিজিত 

তর্নের পরাজয়জনিত চিত্রক্ষোত দূর করিলেন। সেই সমস্ত নৃুপতির বহুদিন 
₹ অদর্শনে তীহাদিগের অবরোধবাসিনী ভাধ্যারা যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া- 

লন; স্থৃতরাং রঘু সেই সমস্ত নুপতিকে নিজ নিজ রাজ্ধানীতে প্রতিগমন 

[তে আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৮৭ ॥ নৃপতিবৃন্দ বিদায়কালে রঘুর ধবজবন্চ্ছত 

ঘত প্রসাদলত্য পদদবয়ে প্রণাম করিতে লাগিলেন; তখন তাহাদিগের মস্তক? 

'ম-মালা হইতে মকল্পন্দ ও পরাগ নি হইয়। নরনাথ রঘুর পদ্দ্বয়বে 
?ত করিল ॥ ৮৮৮ 

নর 

০০০০০ 
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তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং, নিঃশেষবিশ্রাণিতকোধজাতম্। 

উপাত্তবিষ্তো গুরুদক্ষিণার্থী, কৌতসঃ প্রপেদে বরতন্তরশিষযঃ | )। 
স মৃম্ময়ে বীতহিরগ্নয়ত্বাৎ, পাত্রে নিধায়াধ্যমনর্থশীলঃ | 

শ্রুতপ্রকাশং যশস! প্রকাশঃ, প্রত্যুজ্জগামাতিথিমাতিথেয়ঃ ॥ ২। 

তমর্চয়িত্বা বিধিবদ্বিধিজ্ঞস্তপোধনং মানধনাগ্রধায়ী । 
বিশাম্পতিবিষউরভাজমারাৎ, রুতাঞ্জলিঃ রুত্যাবিদিতবাবাচ ॥ ৩। 
অপাগগ্রণীর্মন্ত্কৃতা মুধীণাং, কুশাগ্রবুদ্ধে ! কুশলী গুরুস্তে' 

যতন জ্বানমশেষমাপ্তং, লোকেন চৈতন্যমিবোষ্রশ্মেঃ ॥ ২ 

কায়েন বাচা মনসাঁপি শশ্ব, য সম্ততং বাসবধৈর্যালোপি। 
আপাগ্ঠাতে ন বায়মন্তরায়ৈঃ, কচ্চিন্মহর্ষেস্থিবিধং তপস্তঙ ॥ ৫। 
আধারবন্ধপ্রমুখঃ প্রযত্ে, সংবদ্ধিতানাং স্থৃতনির্র্বিশেষম্। 

কচ্চিন্ন বাধা দিরুপপ্নবে ব$ শ্রমচ্ছিদামা শ্রমপাদপানাম্॥ $। 
পাশ ীপ্পিপীগপশশীগ পা পাপী পীশিশীসীসিপপীস্পীশিশপাশীপশাশী পা শা 

ক্ষিতিপতি রঘু বিশ্বজিৎ যজ্জে সর্ন্ব নিঃশেষরূপে দান করিলে, ব্রহ্মা 

শিষ্ত কৌৎস বিষ্ালাত করিয়া গুরুদক্ষিণ| পংগ্রহার্থ তাহার নিকট আসিয়া উগন্ 

হইলেন॥ ১॥ অনিন্দ্যচরিত আতিথ্যপরায়ণ কাঁত্তিমান্ রঘু কাঞ্চনপাত্রের তা 

ুন্ময় পাত্রে অর্থ লইয়া মেই বেদবিষ্যাবিশারদ অতিথি কৌতসের প্রত 

করিলেন ॥ ২॥ বিধিবিশারদ মানধনাগ্রণী কৃত্যবিৎ রাজা রপু বথাবিধি ছা 

খধির অর্চনা! করিলেন এবং তিনি আপনোপবিষ্ট হইলে করযোড়ে বলিতে না 

করিলেন ॥ ৩॥ হে সুল্সবুদ্ধে! লোক যেমন আদিত্য হইতে চৈতন্য গ্রাঃঘ! 

আপনি সেইরূপ ধাহা। হইতে নিথিল জ্ঞান-ল্বঁভ করিয়াছেন, সেই মনত নি 

আপনার গুরুর মঙ্গল ত? ৪॥ খিবর সর্বদা কায়মনোবাক্ে যে তগস্া রি 

করিতেছেন, ধহাব্ গ্রতাপে দেবরাজও অধীর হন, তাহার সেই করিবিধ তা 

ত কোনরূপ বিদ্ব ঘটে না?৫॥ আপনারা আলবাল প্রস্ত করিয়া যাহা! 

সুতনিরবশেষে যাহাদিগকে পরিপুষ্ট করেন, যাহারা! লোকের শ্রম দূর করা? 
সেই আশ্রম-বৃক্ষ সকল ত বাত্যাও, দাবাগি ্রস্থৃতি উপদ্রব উৎপীড়িত যু নাগ 



রঘুবংশমূ । ২৪৭ 

ক্রিয়ানিমিত্েঘপি বতসলত্বাদভগ্রকামা মুনিভিঃ কুশেষু। 
ন্কশয্যাচ্যুতনাভিনালা, কচ্চিন্মগীণামনঘা প্রসূতিঃ ॥ ৭॥ 

নিবর্ধাতে যৈনিয়মাতিষেকো, যেভ্যো নিবাপাঞ্জলয়ঃ পিতৃণাম্। 

ানুগরঘষঠান্ষিতসৈকতানি, শিবানি বস্তীর্থজলানি কচ্চিৎ ॥৮ ॥ 

নীবারপাকাদি কড়ঙ্গরীয়ৈরামৃশ্টাতে জানপদৈর্ন কচ্চিৎ। 

কালোপপন্নীতিথিকল্প্যভাগং, বন্যাং শরীরস্থিতিসাধনং বঃ ॥ ৯ ॥ 

পি প্রসন্নেন মহধিণা ত্বং, সম্যগ্বিনীয়ানুমতো গৃহায়। 

কালো হয়ং সংক্রমিতৃং দ্বিতীয়ং, সর্বেবোপকারক্ষমমাশ্রমং তে ॥ ১০ ॥ 

তবারৃতে! নাভিগমেন তৃপ্তং, মনো! নিয়োগক্রিয়য়োৎস্থকং মে। 

অপ্যান্জয়। শাসিতুরাত্বন! বা,প্রাপ্তোহসি সম্তাবয়িতুং বনাম্মীম্ ॥১১॥ 
ইত্তার্ঘপাত্রানুমিতব্যয়স্য, রঘোরুদারামপি গাং নিশম্য । 

স্বার্থোপপন্ভিং প্রতি িটিিরিিউদিসি টাও ॥ ১২ ॥ 
জাত বিলি লিন রি -- পাশা শীাাস্পীস্পীপপীসপীপিপ পাপা আই 

কুণতে উদ্যত হইলেও খধিরা শ্নেহবশে যাহাঁদের ভক্ষণের বিদ্ব উৎপাদন 

না এবং যাহাদিগের নাভিস্থ নাড়ী খষিবৃন্দের ক্রোড়শয্যাতেই পতিত হয়, 

সমস্ত মগশাবকের ত মঙ্গল? ৭॥ আপনারা প্রত্যহ যাহা দ্বার! ন্নানক্রিয়। 

করেন,যাহা দ্বারা পিতৃতর্পণার্থ জলাপ্তলি দেন এবং যাহার তটে আপনারা 

রষ্উ্দেশে উপ্ধান্যের ষষ্ঠাংশ করস্ন্প নিক্ষেপ করেন, আপনাদের সেই 
[ন্িলের তকোন বিদ্ন উপস্থিত হয় নাই ?৮॥ যথাসময়ে অতিথি উপস্থিত 

“যাহা দ্বারা আপনারা তাহাদিগের আতিথ্যকার্যয সম্পাদন করেন এবং যাহ! 
নাদিগের দেহরক্ষার উপায়স্বরূপ, শস্যভোজী গ্রাম্যপশুর1 উপস্থিত হইয়া সেই 
নীবারাদি ধান্য ত ভোজন করে না?৯॥ মহামুনি বরতত্ত ত যথাযথ বিস্তা 
করিয়া প্রযুক্লচিত্তে আপনাকে গৃহে প্রতিগমন করিতে আদেশ দিয়াছেন? 
শা, সকলের হিতসাধনোচিত গাহস্্যাশ্রমে প্রবেশের ইহাই আপনার উপযুক্ত 

'॥১॥ আপনার স্ায় পৃজনীয় ব্যক্তির কেবলমাত্র উপস্থিতিতে আমার 
্তি হইতেছে না, আমার মন আজ্ঞাপালনে উৎকণ্ঠিত হুইডেছে । আপনি কি 
[বের আদেশে অথবা*নিজ ইচ্ছাবশেই কোন ভার দিয়া আমাকে চরিতার্থ 

বার উদ্দেশে অরণ্য হইতে আসিয়াছে ?'১১। পু 
" স্বধাপাতর দেখিয়াই বরতন্্শিক্য কৌৎস বলুবিতুত পার্লিয়াছিলেন যে, রঘু 



২৪৮ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

সর্বত্র নো বার্তমবেহি রাজন্ ! নাথে কুতত্বষ্য শুতং প্রজানাম্। 

সূর্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ, কল্পেত লোকস্য কথং তমিত্রা ॥১৩। 

ভক্তি; প্রতীক্ষ্যেযু কুলোচিতা তে, পূর্ববান্ মহাভাগ ! তয়াজিশ। 

ব্যতীতকালম্বহমত্যুপেতন্তামর্থিভাবাদিতি মে বিষাদঃ ॥ ১৪। 

শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র! তিষ্ঠন্, আভাসি তীর্থপ্রতিপা দিতদ্ধিঃ। 

আরণ্যকোপান্তফলপ্রসূতিঃ, স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষটঃ॥ ১৫। 

স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ সন্, অকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি। 

পধ্যা়পীতম স্থরৈহিমাংশোঃ,কলাক্ষয়ঃ শ্লাধ্য তারো হি বৃদ্ধেঃ। ১8 

তদন্যতস্তাবদনন্যকার্ধেযা, গুর্বর্থমাহর্ত'মহং যতিষো | 

বস্তাস্ত তে নির্গলিতানুগর্ভং, শরদঘনং নার্দতি চাতকোহইপি। ১8 

এতাবদুক্ত1 প্রতিযাতুকামং, শিক্যং মহর্ষেনূ পতিনিধিধ্য। 

কিং বন্ত বিন্! গুরবে প্রদেয়ং, য়া কিয়াদ্েতি তমন্থযু$ক্ত। ১1 

সর্ব দান করিয়া নিঃস্ব হইরা ছেন; [তনি রনৃব এরূপ উদারবাকা প্রন! 

বাঞ্চিতসিদ্ধি-বিষয়ে নিরাশ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১২॥ হে রাজন! মামা 

সমন্তই কুশল। আপনি রাজা বিগ্যমানে প্রজার অমঙ্গল কিবূপে ঘটবে? মা 

দেখ প্রকাশমান থাকিতে কি তিমিররাশি লোকের দৃষ্ট আবরণ করিতে রম 

হয়? ১৩॥ হে মহাঁভাগ ! পৃজনীয়গণের প্রতি তক্তি-প্রদর্শন আপনাগি? 

কুলবত ; এ সম্বন্ধে আপনি আপনার পূর্বতন পুরুধগণকেও অতিক্রম করা 

পরত্ত আমার এই ছুঃখ যে, আমি প্রার্থী হইয়া অপময়ে আপনার নিকট 

হইয়াছি ॥ ১৪ ॥ হে নরপতে ! আপনি সর্বস্ব সৎপাত্রে প্রদান করিয়াছেন। নি 

আপনার শরীরমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। বনবাদিগণ কর্তৃক সমস্ত শন্যগান্রে? 

যেধন নীবারধান্যের দণুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সর্বস্ব দান করিয়া আপনার 

অবস্থা ঘটিয়াছে ॥১৫ ॥ অদ্বিতীয় ক্ষিতীশ্বর হইয়া যজে সর্ব প্রদান পর্ব গা 

নবিস্ব হইন্নাছেন, ইহা আপনার পক্ষেই যুক্িযুক্ত। দেবগণ যে এক এ 

করিয়া ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের সমগ্র কলা পান করেন, তাহা চন্্রমার বি রে 

প্রশংসার ॥১৬ এখন আমি গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের চেষ্টায় অন্যের নিকট গর 

আমার অন্য কোন আবস্তক নাই.) আ[্পনার কল্যাণ হউক। শারদীয় মো 

বর্ষধু করিয়া শূন্তগর্ড হইলে চাতক আর তাহার নিকট জল প্রার্থনা করে না!) 

বরতন্তশিল্ত কেম এই বলিয়া গরস্থানের উপক্রম করিলে নরগ্তি রী 



রঘুবংশমৃ। ২৪৯ 

তো যথাবদ্বিহিতাধ্বরায়, তশ্মৈ স্ময়াবেশবিবর্জজতায়। 

াশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী, বিচক্ষণ? প্রস্তুতমাচচক্ষে ॥ ১৯॥ 
মাপ্তবিষ্ভেন ময়া মহধিবিজ্ঞাপিতোহভুন্গুরুদক্ষিণায়ৈ | 
| মে চিরায়াম্থলিতোপচারাং, তাং ভক্তিমেবাগণয়ৎ পুরস্তাৎ ॥ ২০ ॥ 

ন্ধসষ্তাতরযার্থকার্শামচিন্তয়িত্ব! গুরুণাহমুক্তঃ। 

তস্ত বি্ভাপরিসংখায়া মে, কোটীশ্চতত্ো দশ আহরেতি ॥ ২১। 
নাহহং সপধ্যাবিধিভাজনেন, মত্বা ভবস্তং গ্রভৃশব্দশেষম্। 
ভাত্সহে সম্প্রতি নোপরোদ্ধ,মাল্লেতর ্বাচ্ছ তনিক্রুয়স্ত ॥ ৎ২ ॥ 

ধং দ্বিজেন দ্িজরাজকান্তিরাবেদিতো! বেদবিদাং বরেণ। 
নোনিবৃকেক্দিয়বৃত্তিরেনংজগাদ ভুয়ো! জগদেকনাথঃ ॥ ২৩। 
মী শ্ুতপারবৃশ্বা, রঘোঃ সকাশাদনবাপ্য কামম্। 

'গতো ব্দাশ্যান্তবমিত্যয়ং মে, মা ভূৎ পরীবাদনবাবভারঃ ॥ ২৪ ॥ 
ধ করি কহিলেন,হে বিদ্বন্ | আপনি গুরুদেবকে কি বন্ত প্রদান করিবেন? 
[র পরিমাণই বা কত? ১৮॥ 
তখন সেই বিচক্ষণ ব্রহ্মচারী কৌত্স বর্ণাশ্রমরক্ষক, যথাবিধি যাজ্তিক,নিরহক্কাঁর 
কে প্রকৃত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯৯ ॥ (মহারাজ!) আমি 
ননসমাপনান্তে খধিবরকে গুরুদক্ষিণাপ্রদানার্থ প্রার্থনা করিলে উত্তরে তিনি 
লন, আমি বহুকাল যাবৎ অচলা তক্তিসহকারে তাহার যে শুশ্রায করিয়াছি, 
সেই শক্তিই যথেষ্ট গুরুদক্ষিণারূপে গণনীয় ॥ ২০| কিন্তু আমি গুরুদক্ষিণা- | 
পুনঃ পুনঃ নির্বন্ধ জানাইতে লাগিলাম। তখন তিনি তুদ্ধ হইয়া আমার 
হবার দিকে দৃষ্টি না করিয়াই বলিলেন, “তুমি আমার নিকট চতুদশ বিশ্য 
ন করিয়াছ? সুতরাং সেই সংখ্যান্ুসারে চতুর্দশ-কোটি ্বর্ণমুদ্রা ( দক্ষিণা) 

ক্র॥ ২১॥ কিন্তু আপনার অর্ধ্যপাত্র দেখিণই বুঝিলাম, সম্প্রতি আপ- 
ধু এই নামমাত্র অবশিষ্ট ব্হিয়াছে; এ দিকে আমার গুরু-দক্ষিণার ৭ও কম নহে ; কাজেই আপনাকে এ মন্বন্ধে আর অন্থরোধ করিতে সমর্থ 
ছিনা॥ ২২। , 

দাবিদ্গণের বরেণ্য সেই ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে চন্ত্রমাবৎ-কাত্তিমান্, 
রী ক্ষিতিগতি বধূ, পুনরায় তাহাকে কহিলেন ॥ ২৩॥ শান্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ 

5 

শা নিকট আগমন পক বিফর-ঘমোরধ হইয়া অন দাতার নিকট 



২৫০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

স ত্বং প্রশস্তে মহিতে মদীয়ে, বসংশ্চতৃর্থোহগিরিবাগ্ম্যাগারে। 
দ্বিপ্রাণাহান্যহসি সোঢ,ম্হন্, যাবদ্যতে সাধয়িতুং সবদর্থম্॥ ২৫) 
তথেতি তস্তাবিতথং প্রতীতঃ, প্রত্যগ্রহীৎ সঙ্গরমগ্রজন্মা। 

গামাত্তসারাং রঘুরপাবেক্ষা, নিক্ষষ্ট,মর্থ, চকমে কুবেরাৎ ॥ ২৬ 
বশিষ্মন্ত্রোক্ষণজাৎ প্রভাবাদুদন্বদাকাশমহাধরেষু। 
মরুত্সথস্তেব বলাহকম্য, গতিবিজদ্বে ন হি তদ্গস্ত ॥ ২৭ 
অথাধিশিষ্ে প্রযতঃ প্রদোষে, রগং রঘুঃ কল্লিতশস্গর্ভম্। 

সামন্তসভ্তাবনয়ৈব ধীরঃ, কৈলাসনাথং তরসা জিগীষুঃ ॥ ২৮। 
প্রাতঃ প্রয়াণাভিমুখায় তন্মৈ, সবিশ্বয়াঃ কোবগৃহে নিযুক্তাঃ। 
হিরগ্নয়ীং কোষগৃহস্য মধ্যে, বৃষ্টিং শশংস্তঃ পতিতাং নভস্তঃ ॥ ২১। 
তং ভূপতির্ভান্থরহেমরাশিং, লব্ধং কুবেরাদতিযাস্যমানাৎ। 
দিদেশ কৌৎসায় সমস্তমেব, পাদং স্থমেরোরিব বজভিন্নম॥ ৩? 

০৮৭০ 

গিয়াছেন, আমার নামে যেন এই নৃতন কলঙ্কৃঘাষণ। না হর ॥ ২৪ হে সান 

আমার পবিত্র প্রশস্ত হোমগৃহে আপনি চতুর্থাগ্রির শ্ঠায় দুই তিন দিন ঘব 

করুন, এই অবসরেই আমি আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য যত্ব করিতেছি। ২৫। 

তখন ব্রাহ্মণ পুলকিত হইয়া 'তথাস্ত' বলিয়া রঘুর সেই অব্যর্থ ্ রতিষতিবায় 

স্বীূৃত হইলেন। এ দিকে পৃথিবীর নিথিল অর্থ নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়াছে দেষি 

রঘুও কুবেরের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহোণ্সংকল্প করিলেন ॥ ২৬ ॥ মেঘ ঘন 
বায়ুচালিত হইয়া (বেগে) গমন করে, রদুর রথও সেইরূপ বশিষ্টের মন্তরপূত ও 

ষেকবলে কি সাগরে, কি অন্বরে, কি ভূধরে কুত্রাপি রুদ্ধগতি হইত না র্যা 

. অবাধে গমন করিতে পারিত॥ ২৭॥ বীর-চিত্ত রঘু কুবেরকে সামান্য দাম 

বিবেচনা করিতেন) তিনি সবলে তাহাকে জয় করিবার অভিলাষে ঘাত্রার দুধ 

দিন সন্ধ্যাকালে সংযতহদয়ে অস্্রীদিপর্ণ সুসজ্জিত রথে শয়ন করিয়া রহিলেন ৫ 

অনন্তর রদ্ যখন যাত্রা করিবেন, তথন কোষাধ্যক্ষেরা তাহার নিকট উপ 

হইয়া সংবাদ দিল, “গগনমার্গ হইতে কোষাগারে (সহসা) স্ব্ণষ্টি হইয়াছে! 
তথন রঘু বুঝিবেন, ধাহার সহিত যুদ্ধার্থ অভিযানে উদ্তত হইয়াছেন 1 

কুবেরের নিকট হইতেই এই অর্থরাশি উপস্থিত হইয়াছে।* শুয়েরুগিরির গ্রণা 

পর্বত বন্ধ দ্বারা খতীরুত হইলে যেরূপ দেখার, & সমস্ত সমু স্বররাশিওদে 

রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিঙ্। রঘু তৎসমনস্তই কৌৎসকে প্রদান করিলেন। ৩1 



রঘুবংশম্। ২৫১ 

চনপ্য সাকেতনিবাসিনাস্তৌ, দ্বাবপ্যভৃতামভিনন্দ্যসকৌ। 

গুরুগ্রদেয়াধিকনিস্পহোহ্গী, নৃপোহ্থিকামাদধিক প্রদশ্চ ॥ ৩১ । 

আাগোট্বামীশতবা হিতার্থং, প্রজেশ্বরং প্রীতমনা মহধিঃ | 

শন করেণানততপূ্কায়ং, সংপ্রস্থিতো বাচমুবাচ কৌহুসঃ ॥ ৩২ ॥ 

কিগত্র চিত্রং যদি কামসুভূবুত্তে স্থিতস্তাধিপতেঃ প্রজানাম্। 

শাচিম্তনীযস্ত্ তব প্রভাব, মনীষিতং গ্চৌরপি যেন দুগ্ধ ॥ ৩৩। 

আাশান্মন্ুৎ পুনরুক্তভূতং, শ্রেয়াংসি সর্নবাণাধিজগ্া,স্তে | 

পলং লতঙ্গাত্গুণান্বরূপং, ভবস্তমীডাং ভবতঃ পিতেৰ ॥ ৩৪ | 

ইং প্রযাশিবমগ্রজন্মা, রাঁজ্ছে প্রতীয়ায় গুরোঃ সকাশম্। 

বাঙগাপি লেভে স্বৃতমাশ্ট তষ্মাদালোকমর্কীদিব জীবলো কঃ ॥ ৩৫ ॥ 

বঙ্গ মুহদে কিল তস্তা দেবী, কমারকলপং স্থুুবে কুমারম্। 

শন; পিতা রঙ্গণ এস নালা, 9055 চকাঁর ॥ ৩৬ ॥ 
৯ ইসি শশী শশিশীতিি শা 7 পাশ ৮ টি শশা শী শিল্প কপ পপ ৩০ পন 

নি টা সতা, কিন্ত তিতা অপেক্ষা অধিক ধনগ্রহণে তাহার ইচ্ছা 
দামপপতি নও তাহাকে প্রার্থনাধিক অর্থদানে উদ্যত ; এই ব্যাপার দেখিয়া 

যা-বাঁপিগণ ভীহাদিগের উভয়েরই চরিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৩১॥ 
তদ্নন্তর নবূপতি বন অসংখ্য উষ্ট ও ঘোটকা দ্বার সেই সকল্প স্বর্ণ প্রেরণ 

$* অবনতমস্তকে গমনোগ্যত কৌতের পদদ্বয়ে প্রণাম করিলেন ; কৌৎসও 
প্রযু্নচিত্ে তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্ণ করিয়া বলিলেন, রাজন! রাজবৃতের 
*রাজাদিগের নিকট বস্থুমতী যে বাঞ্িত-ফলদাত্রী হইবেন, ইহা বিস্ময়ের 
নহে; কিন্তু আপনি অচিন্ত্য-প্রভাব, স্বর্গধাম হইতেও আপনার বাঞ্ছিত 
উপস্থিত হইল ॥ ৩২-৩৩॥ আপনি সমগ্র সৌতাগ্যেরই অধিকারী, সুতরাং 
নাব প্রতি আনীর্বাদ-প্রয়োগ পুনরুক্তিমাত্র । এখন আশীর্বাদ করি, আপ- 
পিঠা বেমন আপনার তুল্য শ্্রাথ্য পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনিও সেইরূপ 
ন্বর্ূপ গুণশালী পুজ লাভ করুন। ৩৪ ॥ 

ধাজাকে এই প্রকার আনীর্ববাদ করিয়া সেই দ্বিজাতিপ্রবর কৌৎস গুরুসকাশে 
[গমন করিলেন। ন্তাস্করপ্রভাবে জীবন্নোক যেমন আলোক প্রাপ্ত হয়। 
তিধঘৃও সেইরপ আশীর্কাদপ্রতাবে আশু পুত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৫॥ রাজ- 

') অ্্হর্তে বড়ানন তুল্য একটি পুত্র প্রদ্ব করিলেন এই হেতু নরপতি 



২৫২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রূপং তদোজস্থি তদেব বী্ধ্যং, তদেব নৈসর্গিকমুনততত্ম্। 
ন কারণাৎ স্বাদ্বিভিদে কুমার: প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাং।, 
উপাত্তবিষ্বং বিধিবদগুরুত্যন্তং যৌবনোন্তেদবিশেষকান্তম্। 
শ্রঃ সাভিলাষাপি গুরোরনুজ্ঞাং, ধীরেব কন্যা পিতুরাচকাঞ্। ॥ 
অথেশ্বরেণ ক্রথকৈশিকানাং, স্বয়ংবরার্থং স্বস্তিন্দুমত্যাঃ। 
আপ্তঃ কুমারানয়নোতস্থকেন, ভোজেন দূতো রঘবে বিস্ট; | $। 
তং শ্লাধ্যসন্বন্ধমস বিচিন্তয, দারক্রিয়া যোগ্যতমঞ্চ পুন্রম। 
রস্থাপয়ামাস সসৈম্যমেনমৃদ্ধাং বিদর্ভাধিপরাজধানীম্। 9০। 

তন্যোপকার্ধ্যারচিতোপচারা, বন্যেতরা জানপদোপদাতিঃ। 

মার্গেনিবাসা মনুজেন্্রসূনোর্বভিবুরুদ্ভানবিহারকল্লাঃ ॥ 9১। 

রঘু ব্রহ্মার নামানুসারে কুমারের “অজ নামকরণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ কি অনা 

কি তেজস্থিতায়, কি বী্য্যব্তার, কি নৈসর্ণিক প্রশস্ততায় সেই কুমাব সর্ব 
পিতার অনুরূপ হইলেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ হইতে অন্ত প্রদীপ প্রন্থালিত ক 
যেমন উভয়ে কোন পার্থক্য থাকে না, পিতা হইতে কুমার অজেরও মে 

কোন প্রভেদ দৃষ্ট হইল না॥ ৩৭॥ 
কুমার অজ গুরুগণের নিকট যথানিযনমে বিদ্াশিক্ষা করিলেন। (ত্র 

নবযৌবনের অভ্যুদূয়ে তাহার দেহ অপূর্ব কান্তি ধারণ করিল। উচ্চাশয়। বাদি 

ঘেরূপ মনোমত বরকে বরণ করিবার*৪মতিলাষে জনকের আদেশের প্র 

করে, বাজশ্ীও সেইরূপ অজকে রাঁজপদে বরণ করিতে অভিলাধিণী হইয়া ্  
 রঘুর আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন ॥ ৩৮ ॥ 

তদনন্তর বিদর্তপতি তোজ ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরার্থ রাজনন্দন অঙ্ক 

আনয়নের জন্য উৎসুক, হইয়া রঘুর নিকট বিশ্বাসী দূত পাঠাইয়া দিলেন 9| 
রাজকুমার পরিণয়োচিত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোজরাজের সঙ্গে সন্বস্থাগ। 

সম্মানের বিষয়, ইহা বিবেচন| করিয়া মহীপতি রঘু কুমার অজকে গৈন্ রি 
ব্যাহারে বিদর্তনগরে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজপুত্র অজ যখন গমন কর্ণ 

তখন পথিমধ্যে তিনি যেখানে যেখানে বিশ্রাম করিলেন, সেই সেই স্থান 

যোগ্য পটবাস, শস্যাদি দ্রব্যজাত এবং গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের প্রন মানার টা 

টৌকনে সমারৃত হওয়াতে উপবনমধ্যগত্ব বিহারগৃহের ন্টার অনুমিত হা 

লাগিল, উহা আর *অব্যপ্রদ্নেশ “বলিয়া বোধ হইল না॥ ৪১॥ এই, 
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'নর্দনা-রোধসি শীকরার্মরুপ্তিরানর্ভিতনক্তমালে । 

নীবেশয়ামাস বিলজ্যিতাধ্বা, র্লান্তং রজোধৃসরকেতু সৈম্তম্ ॥ ৪২ । 
[গোপরিষ্টাদভ্রমরৈত্র মন্ঠিঃ, প্রাকৃসূচিতান্তঃসলিলপ্রবেশঃ | 

নধোতিদানামলগণ্ডতিত্থিরবন্যঃ সরিতো! গজ উন্মমজ্ভ ॥ ৪৩॥ 
নঃশেষবিক্ষালিতধাতুনাপি, বপ্রক্রিয়ামুক্ষবতস্তটেমু। 

[লোদ্রীরেখাশবলেন শংসন্, দন্তদ্য়েনাশ্াবিকু্টিতেন ॥ 88 ॥ 
'হারবিক্ষেপলুক্রিয়েণ, হস্তেন তীরাভিমুখঃ সশব্দম্। 

'ভৌ স ভিন্দন্ বৃহতস্তরঙ্গান্, বাধ্যগগলাঙজ ইব প্রবৃত্ত; ॥ ৪৫ ॥ 

গলোপমঃ শৈবলমঞ্জরীণাং, জালানি কর্ষন্ন,রসা স পম্চাু। 

্দং ত্ৎ্পীড়িতবারিরাশিঃ, সরিতপ্রবাহস্তটমুৎসসর্প ॥ ৪৬॥ 

$অ্ পথ অতিবাহন পূর্বক নশ্দা শর্দীতীরে উপস্থিত হইয়া তথার ধূলি- 
। ধ্ব্জধারা, পারশ্রান্ত সৈম্যদিগকে বিশ্রামার্থ সন্নিবেশিত করিলেন। 
কববিশিষ্ট বাঁমুতরে করপ্রবৃক্ষ সকল ঈষৎ আন্দোলিত হওয়াতে এ নদীতীর 
গাতা পাইতেছে ॥৪২॥ 

[ব্গরে একটা আরণাগজ এ নদীগর্ভ হইতে অকম্াঁৎ সমুখিত হইল। 
পম্যক ধৌত হওয়াতে তাহার গগুপ্রদেশ তৎকালে নির্মল হইয়াছিল; 
! স্রগ্ড হইতে গাত্রোথান করে, তাহার পূর্বেই তাহার মদজনিত সদ্- 
কিট হইযা ল্রমরকুল জলের উপর শ্রমণ করিতে করিতে সলিলগর্ভে প্রবিষ্ট 
শ॥ ৪৩। সেই বন্য হস্তীর দশনদ্বয়ে যে গৈরিকাদি ধাতু সংলগ্ন হইয়া- 
ঈলগে নিমজ্জন-হেতু ) যদিও তাহা সম্যক ধৌত হইয়া গিয়াছে, তথাপি 
রে আঘাত করাতে সেই দস্তযুগল কুঞ্চিত ও শ্টামবর্ণ উদ্ধ'রেখা দ্বারা 
ইযাছিল; স্বৃতরাং বোধ হইতে লাগিল যেন, সে খক্ষবান্ গিরির তটে 
1 করে॥ ৪৯॥ সে দ্রুতগতিতে নিজ শুপ্ত সঞ্চুচিত ও প্রসারিত করিরা 
রে করিতে করিতে প্রচণ্ড £তরঙ্গ ভেদ পূর্বক তটাভিমুখে আগমন 
ই দেখিয়া বোধ হইল যেন, নিজ বন্ধনগৃহের অর্গল তগ্ন করিতে উদ্ত 

ছে। ৪৫॥ পর্বতোপম সেই আরণ্য গজ বক্ষঃস্থল-ঘর্ষণে শ্রেউতোলগ্ন শৈবাল- 
আকর্ষণ করিতে করিতে তীরের উপর উথিঙ হইল; তীরে উঠিবার 
গহার আশ্ফার্শনে তরঙ্গিণী-আোতের সলিলরাশি উদ্বেলিত হইয়! তীরদেশ 
করি ফেলিল ৷ ৪৬॥ জলমজ্জনবশে সে অধ্ধিতীয় আব্রণ্যগজের বিশাল 



২৫৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

তস্তৈকনাগস্ত কপোলতিত্তোর্জলাবগাহক্ষণমাত্রশান্তা। 
বন্যেতরানেকপদর্শনেন, পুনরিদীপে মদছুদ্দিনভ্রী; ॥ ৪৭ | 
সপ্তচ্ছদক্ষীরকটুপ্রবাহমসহামাস্ত্রায় মদং তদীয়ম্। 

বিলঙ্ঘিতাধোরণতীব্রযত্রা?, সেনাগজেন্দ্রা বিমুখ বভূবুঃ ॥ ১৮। 
স ছিন্নবন্ধদ্রুতযুগ্যশূন্যং, ভগ্রাক্ষপর্যাস্তরথং ক্ষণেন। 

রামাপরিত্রাণবিহস্তযোধং, সেনানিবেশং তুমুলং চকার ॥ ১৯। 
তমাপতন্তং নৃপতেরবধ্যো, বগ্তঃ করীতি শ্রুতবান্ কুমারঃ। 

নিবর্তিষ্যন বিশিখেন কুস্তে, জঘান নাত্যায়তরুষ্টশাঙ্গ? ॥ ৫০। 
স বিদ্ধমাত্রঃ কিল নাগরূপমুতস্থজা তদদিস্মিতসৈ্যাদৃষঃ | 
স্কুরতপ্রভামগ্ডুলমধাবর্তি, কান্তং বপুবোমচরং প্রপেদে ॥ ৫১। 

অথ প্রভাবোপনতৈঃ কুমারং, কল্পদ্রমোখৈরবকীবা পুপৈঃ। 
উবাচ বাণী দশনপ্রভাভিঃ, সংবন্ধিতোর+স্থলতারহারঃ ॥ ৫১। 

 গণ্ুযুগলে কিমতক্ষণের জন্য মরক্ষরণ নিবৃত্ত ছিল বটে, কিন্তু কুমার অভ নৈ 

রন্দমধ্যস্থ গ্রাম্য হস্তিগণকে দর্শনমাত্র আবার প্রবলবেগে প্রবাহিত হঠা 

লাগিল ॥8৭॥ তাহার মদগন্ধ সপ্তপর্ণরৃক্ষের ক্ষীরধারাবধ্ উগ্র ও অপহথ; দে? 

আদ্বাণমাত্র অজের সৈন্যমধ্যগত বিশাণকাদ হস্তিবৃন্দ সমস্তাৎ ধাবিত হট 

লাগিল; মাহুতেরা প্রাণপণ ঘত্র করিনা তাহাদিগকে নিবারণ করিতে গা 

না॥ ৪৮॥ অশ্বেরাও বন্ধন ছিন্ন করিয়া শিবির হইতে দ্রুতগতি গা 

প্রবৃত্ত হইল; যুগকীলক ভগ্র হওয়াতে রথ সকল বিশৃঙ্খলভাবে পতি হা 

এবং সেনাবৃন্দ রমগীগণের রক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; এই প্রকাবে আর 

মধ্যেই সেই বন্যগজ অজের শিবির আলোড়িত করিয়া তুলিল ॥ ৪৯। আবণা! 

বধ কর! রাজাদিগের অকর্তব্য ; এই হেতু সেই প্রধাবিত হস্তীর নিরাবাণোধে 

রাজনন্দন অজ শরাপন কিঞ্চিৎ আকর্ষণ পূর্র্বক উহার কুস্তস্থলে একটি পর 

করিলেন ॥৫*॥ শরবিদ্ধ হইবামাত্র দেই হস্তী গজ-শরীর বিগক্ষণ রন 

উদ্ভাসিত তেক্পোরাশিবিমণ্ডিত দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া গগনমার্গে উিত রি 

তদর্শনে অজ-সৈন্যগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল ন1+*. তাহারা দেই 

পুরুষের ) দিকে নেত্রপাত করিয়া রহিল ॥ ৫১ 

তদনন্তর সেই বাগিপ্রবর দিব্যপুরুষ ঘাজনন্দন অজের মন্তকোপ 

ক্পতরপষ্প বর্ষণ*ও দশনকান্তিতে বক্স স্কুল মুক্তামালার প্লে 
রি গর 
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[তঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্জত্বম্। 

গবেহি গন্ধর্ণপতেস্তনূজং, প্রিরংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য ॥ ৫৩ ॥, 

ন ঢানননীতঃ প্রণতেন পশ্চাঁৎ, ময়! মহবিমুছুতামগচ্ছণ। 
ট্মগ্রাতপসম্প্রায়োগাৎ, শৈত্যং হি যত সা প্রকুতির্জলস্ত ॥ ৫৪ ॥ 
ক্ষাণকৃবংশ প্রভাবো যদা তে, ভেতশ্ততাজে কন্তময়োমুখেন । 

'যোক্ষাসে স্বেন বপুর্মহিললা, তদেতাবোচৎ্, স তপোনিধির্মাম্ ॥ ৫৫ ॥ 
থমোচিতঃ সন্বতা হ্বয়াহং, শাপাচ্চিরপ্রার্থিতদর্শনেন | 

শতিপ্রিযং চেস্কবতো ন কর্যাং,বৃথ। হি মে স্তাৎ সপদোপলকি; ॥৫৬। 
শ্মোহনং নাম সথে ! মমাক্জং প্রয়োগসংহারবিভক্তমন্ত্রম । 

ন্বর্নমাদত্ন যতঃ প্রযোক্ত,্ন চারিহিংসা বিজয়শ্চ হস্তে ॥ ৫৭ | 
লং হিয়া মাং প্রতি যন্মুহং, দয়াপরোহতুঃ প্রহরন্নপি ত্রমূ। 
াদপচ্চন্দঘৃতি প্রীযোজাং, মরি হা ন প্রতিষেধরৌক্ষাম্ ॥ ৫৮ ॥ 

এলতে আরস্ত কবিলেন ॥ ৫২ ॥ (রাজকুমার!) আমান নাম প্রিয়ংবদ, 
? গম্ব্নপতি পরিদর্শনের পু বলিয়া জানিবেন ; আমি গর্বভরে মতঙ্গ- 
অবঞ্ঞা করাতে তিনি বোষবশে “মাতঙ্গদেহ প্রাপ্ত হও” বলিয়া আমাঁকে 
গ প্রদান কবির়াছিলেন ॥ ৫৩॥ তখন আমি প্রণতিপুরঃসর অন্ুনয়-বিনয় 
গ্িবর প্রশান্তভাব অবলম্বন করে যেহেতু, অগ্নি বা আতপসংযোগেই 
তা ঘটে? কিন্তু শৈত্যই উহার স্বাভাবিক গুণ ॥ ৫৪ ॥ তখন সেই 
বি (প্রশান্ত হইয়া) আমাকে কহিলেন, “ক্ষ কুকুল-ধুরন্ধর দিলীপ- 
গু অজ লৌহাগ্র বাণ দ্বারা যখন তোমার কুস্ত ভেদ করিবেন, তখন তুমি 
নিজ দিব্য-শরীর প্রাপ্ত হইবে ।%৫৫॥ আমি বহুদিন যাবৎ আপনার দর্শন- 
শহ্বাছি; আপনি নিজ প্রভাবে আমাকে আঁভতসম্পাত হইতে বিমুক্ত 
এন যদি আমি আপনার কিছু প্রত্যুপকাঁর না করি, তাহা হইলে 
ই দিখ্যদেহলাভ বিফল ॥ ৫৬ ॥ হে সথে | আপনি আমার মিকট হইতে 
ধা গান্ধর্বান্ গ্রহণ করুন। ইহার প্রয়োগ ও সংহার সম্বন্ধে তিন্ন ভিন্ন 
[পিত আছে | যে ব্যক্তি ইহা প্রয়োগ করে, ইহার প্রভাবে তাহাকে 
হার করিতে হয় না অথচ জয়লীত ঘটে ॥ ৫৭॥ নিমেষকালের জন্য 
কে গুহার কুরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাছাতে আমার প্রতি অন্কম্পাই 
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তথেত্যুপম্পৃশ্য পয়ঃ পৰিত্রং, সোমোস্তবায়াঃ সরিতো| নৃসোম;। 

উদঘুখঃ সোহহ্ত্রবিদ্ত্মন্তং, জগ্রাহ তম্মান্লিগৃহীতশাপাৎ ॥ ৫১। 

এবং তয়োরধবনি দৈবযোগাদাসেঢুষোঃ সখ্যমচিন্ত্যহেতু । 

একো যযৌ চৈত্ররথপ্রদেশান্, সৌরাজ্যরম্যানপরো বিদর্ান্। ৬। 

তং তস্থিবাংসং নগরোপকণে, তদাগমারূগুরুপ্রহ্যঃ। 

্ত্যুজ্জগাম ক্রথকৈশিকেন্রশন্্ প্রবৃদধোর্িরিবোর্দিমালী ॥ ১1 

প্রবেশ্ব চৈনং পুরমগ্রযায়ী, নীচৈস্তখোপাচরদগি পরত; 

মেনে যথা তত্র জনঃ সমেত, বৈদর্ভমাগন্তমজং গৃহেশম্॥ ৬২। 

তম্াধিকারপুরুষৈ; প্রণতৈঃ প্রদিষ্টাং 

প্রাগছারবেদিবিনিবেশিতপূর্ণকুস্তাম্। 

রম্যাং রঘুপ্রতিনিধিঃ স নবোপকাধ্যাং 

া্যাৎ পরামিবদশাং মদনোহধাবাস॥১১। _ 
দুর্দত হইছে; সুতরাং এই অন্-গ্রহণে আপনার লজ্জা নাই । আইমি প্রা 

করিতেছি, আপনি আমার প্রার্থনা তঙ্গ করিয়া পরুষতা প্রকাশ করিবেন না 

তখন শশীন্কবৎ সৌম্যমৃর্তি অস্তরবিশীরদ অজ “তথাপ্ত" বাকো স্বারত ঘা 

র্্দার পবিভ্র সলিলে আচমন পূর্বক উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং অসি? 

মুক্ত গন্ধর্ব-সকাশে সেই সমন্ত্ক অস্ত্র গুণ করিলেন॥ ৫৯॥ ূ 

এই প্রকারে পথিমধ্যে দৈববশে 'অচিন্তনীয় হেতৃতে তীহাদিগের উন 

মাধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত হইল। তৎপরে একজন (গন্ধ কুবোরেরাো 

নামক উদ্ভানের দিকে এবং অন্যজন (অজ) সুনুপশাসিত মনোহর বিদ্ডদেশে? 

করিলেন ॥ ৬০ ॥ 

কুমার অজ নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র তোজরাজ তাহার আগমনে 1 

আনন্দিত হইয়া প্রত্যুুগমন করিলেন। 
বোধ হইল যেন, সাগর উচ্ছনিত 

মালা সহকারে শশধবের প্রত্যুব্গমন কর্ধিলেন ॥ ৬১॥ বিদর্ভপতি তোগ 

পুরোবর্তী হইয়া বিনত্রভাবে গমন করিতে লাগিলেন ক্রমে তিনি গা 

নগরাত্যনতরে যা গুল্চিতে অনুচর ও অনন্ত উপভোগ্য সামগ্রী প্রান 

তাহার এরূপ সেবা করিলেন যে? সমাগত দর্শকবন্দ তখন বিদর্তপতিনে গা 

ও অঞ্জকেই সেই গৃহস্বামী বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন 
॥ ৬২1 রঃ 

এস্পমলা রঘশপতিনিধি অজকে এক মনোহর নৃতন, রাজতবনে এ | | 



রঘুবংশমূ। ২৫৭ 

্ স়্ংবর-সমাহতরাজলোকং, কন্যাললামকমনীয়মজন্ত লিপ্দোঃ। 

চাবাববোধকলুষা দয়িতেব রাত্রৌ,নিত্রা চিরেণ নয়নাভিমুখী বড়ুব ॥ ৬৪। 

 কর্ণভূষণনিপীড়িতগীবরাংসং, শহ্যো তরচ্ছদবিমর্দকৃশীলরাগম্। 

[াত্রজাঃ বয়সঃ প্রথিতপ্রবোধং, প্রাবোধয়ন্ন,ষসি বাগৃভিরুদারবাচঃ ॥৬৫| 

তরি্গত মতিমতাং বর ! মুগ্চ শয্যাং, ধাত্রা ছবিষেব ননু ধর্গতো বিভক্তা । 
ঢামেকতস্তব বিভর্তি গুরুবিনিজ্রস্তস্তা ভবানপরধূরয্যপদাবলম্বী ॥ ৬৬ ॥ 

নদ্াবশেন ভবতাপানপেক্ষমাণা, পর্য,ৎস্বকত্মবলা নিশি খগ্ডিতেব | 

নীধিনোদয়তি যেন দিগাস্তলম্বী,সোহপি তরদাননরুচিং বিজহাতি চন্দরঃ ॥৬৭। 
দল্পনা যুগপছুন্মিষিতেন তাবৎ, সগ্যঃ পরস্পরতুলামধিরোহতাং দ্বে। 

ধম্গন্মমানপরুষেতরতারমন্তশ্ক্ষুস্তব প্রচলিতভ্রমরস্য পল্পম্ ॥ ৬৮ ॥ 

৷ তবনের দ্বারদেশের পুরোভাগে বেদিকার উপর পূর্ণকুস্ত শোভিত ছিল। অজ 
দই গৃহের মধ্যে অবস্থিতি করিলে বোধ হইল যেন, কন্দর্প শৈশব অতিক্রম 
ক যৌবনাবস্থার উপনীত হইলেন ॥ ৬৩ ॥ স্ত্রী যেমন পতির হৃদয়গত ভাব 
বিতে না পারিয়া রজনীযোগে বহু বিলম্বে স্বামিসকাঁশে আগমন করে, স্বয়ংবর- 

তায নানাদেশীয় বাঁজরন্দের আগমনের হেতুস্বরূপ সেই তনয়ারত্বলাতে অভিলাধী, 

বদর্ঘগরে সমাগত অজের চক্ষুতে নিদ্রাদেবীও সেইরূপ বনুবিলন্বে আসিয়া 
পস্ঠিত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ যখন তিনি নিদ্রিত হইলেন, তখন তাহার স্থুল স্বদ্ধদেশে 

ারষ্কাবের গাঁচ রেখা অক্কিত হইল), শয্যার উপরিস্থ আন্তরণ-ঘর্ষণে তাহার 
ন্বরাগ বিলুপ্ত হইল; প্রভাতকালে সমবয়স্ক ললিতকণ্ঠ বৈতালিকবালকেরা 
ই প্রজ্ঞাবান্ অজকে স্তববাক্যে জাগরিত করিল ॥ ৬৫ ॥ 

স্তিপাঠকেরা কহিল, হে বুদ্ধিমান্গণের বরেণ্য ! নিশা প্রভাত, শষ্য! পরি- 

যাগ করুন, বিধাতা বসুদ্ধরার তার আপনার পিতা ও আপনি এই উভয়ের 
পব যেন ছুট অংশে স্থাপিত করিয়াছেন; আপনাব পিতা জাগরিত হইয়া সেই 
এব একাংশ বহন করিতেছেন, এখন আপনাকে তাহার অপরাংশ বহন 

[বিতে হইবে ॥ ৬৬| আপনি রাত্রিকালে নিদ্রার বশীভূত হওয়াতে কমলা আপ- 
প্রতি তাহার এীকান্তিক অন্থরাগ উপেক্ষা করিয়াও খঙ্ডিতাঁ রমণীর নায় যে 
দর্শনে চিন্তবিনোদুন করিতেছিলেন, সেই শশধরও সংগ্রতি পশ্চিমদিক্- 
ান্ত আশ্রয় করিয়া,আপনার মুখকমলের সাদৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়াছেন ॥৬৭॥ আপনি 
ইমন করিলেই চপল-কোমলতারকামত্ডিত আপনার নেত্র এবং অত্যন্তর- 
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বস্তাৎ শ্লথং হরতি পুষ্পমনোকহানাং, সংস্জ্যতে সরসিজৈররুণাংশুভিটা 
স্বাতাবিকং পরগুণেন বিভাতবায়ুঃ,সৌরত্যমীপস্্রিব তে মুখমারুতস্ত।&। 
তাআোদরেষু পতিতং তরুপল্লবেষু, নিধো তিহারগুলিকাবিশদং হিমাস্তঃ। 
আভাতি লব্বপরভাগতয়াধরোষ্টে, লীলাম্মিতং সদশনার্চিরিব স্বদীয়ম।৭৭ 
যাবৎ, প্রতাপনিধিরাক্রমতে ন ভানুরহ্ছায় তাবদরুণেন তমো নিরস্তম। 

আয়োধনাগ্রসরতাং তবয়ি বীর! যাতে,কিংবা রিপুংস্তব গুরুঃ স্বয়মুচ্ছিনতি।) 

শয্যাং জহত্যুভয়পক্ষবিনীতনিদ্রা স্তম্বেরমা মুখরশৃঙ্খলকধিণস্তে। 
যেষাং বিভাস্তি তরুণারুণরাগযোগাদ্রতিন্নাদ্রিগৈরিকতটা ইব দস্তকোশাঃ! 

দীর্ধেষমী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু, নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ। বনায়ুদেশ্টাঃ। 

বক্তো ্ বণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি,লেহানি সৈন্ধবশিলাশকলানি বাহাঃ৫ 

তবতি বিরলভক্তিত্ণীনপুষ্পোপহারঃ, স্বকিরণপরিবেশোস্টেদশুন্যাঃ প্রদীগা। 

অয়মপিচ গিরং নন্তৎপ্রবোধ পরযুক্তামন্নবদতি কস্ডে মগ্তুবাক্ পঞ্চরস্থ৭ 

গত চপলন্রমরে বিরাজিত পদ্ম এই উভয় যোহনভাবে বিকশিত হইয়া আঃ 
পরম্পরের সাদৃশ্ঠ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৮ ॥ যে সুগন্ধ আপনার নিশ্বাসবামুর নৈয- 

' শিক গুণ, অপরের নিকট হইতে সেই গুণটি গ্রহণ করিবার জন্যই বোধ হয 

প্রভাতবাযু তরুবৃন্তচাত পুষ্পবাশি হরণ কবিতেছে এবং বালারুণকিরণে পরদ্ুি 

পদ্মসকলকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ৬৯ ॥ আহা! শিশিরবিনূষঘনি 

হারস্থিত বিমল মুক্তীর ন্যায় স্বচ্ছ? উহা 'অরুণবর্ণ তরুপল্লবে নিপতিত হওয়া 

পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন, আপনার লোহিত অধর 

বিকীর্ণ বিলাসমধুর মুদৃহাস্যের ছটা বিস্তার করিতেছে ॥ ৭০ ॥ এতাগরন 

_ আদিত্যদেবের উদয়ের আগ্রেই অরুণ উদ্দিত হইয়া সমগ্র তিমিররাশি বিনা 

করেন, অতএব হে বীর ! আপনি রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে কি আপনার পিতা দ 

শক্রুবধে উদ্ত হইবেন ? ৭১॥ আপনার গজবৃনদ পার্বন্বয় পরিবর্তন পূর্বক নি 

হইতে উখানকানে বন্ধনশৃঙ্খল আকর্ষণ করিতেছে ) উহাদের দস্তকোষ বারা 

কিরণে আলোহিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, উহার পর্বতের গৈরিবা, 

উৎখাত করিয়াছে ॥ ৭২॥ হে পদ্পপলাশলোচন ! যে সমস্ত বনামুদেশজাত গা 

নুবিস্তত পটবাসে ঈংবদ্ধ ছিল, তাহারা নিদ্রা বিসর্জন পুর্ব সগুখদত টা 
শিলাখ্ড সমূহ অবলেহনার্থ মুখমারুত দ্বার! মলিন করিতে প্রবৃত হইতেছে। 
উপচৌকনপ্রাপণ্ত পুপমাল! সক নান ও তাহাদের রহথনপারিপাট্ শিখ টা 



রঘুবংশমূ। ২৫৯ 

তি বিরচিতবাগ্তি্বন্দিপুজৈঃ কুমারঃসপদি বিগতনিজ্রস্তল্পমূজ বাঞ্চকার। 
দপট্ুনিনদন্তিবোধিতো রাজহংসৈঃ,স্থরগঞ্জ ইব গাঙ্গং সৈকতং স্থপ্রতীকঃ।৭৫ 
গ বিধিমবসাষা শান্সদৃষ্টং, দিবসমুখো চিতমঞ্চিতাক্ষিপক্ষা! | 
শলবিরচিতানুকুলাবেশঃ, ক্ষিতিপসমাজমগাৎ স্বয়ংবরস্থম্ ॥ ৭৬ ॥ 

ইতি প্রীরদূবংশে মহাকাব্যে কালিদীসকুতৌ অজন্বয়ংবরাতিগমনো নাম 
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥ 

- শশাাীপাশশ শশী 

যষ্ঠঃ সর্গ2 | 
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স ত্র মঞ্চেধু মানোজ্ভবেশান্, সিংহাসনস্থানুপচারবতস্থ। 
বৈমানিকানাং মরুতামপশ্যদাকুষ্টলীলান্ নরলোকপালান্ ॥ ১॥ 

শী শো শিিাাাাশাশীাাশীীশীশীস্পীপাশপীশীশপীশশপী শিপ 

ছে প্রদীপের তেজোহাস হওয়াতে প্রতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং আপনার 
বাসী কলভাষী শুকপক্ষী আপনাকে জাগরিত করিবার জন্ঠ আমাদিগের 
টারিত শব্দের প্রতিধ্বনি করিতে আন্ত করিয়াছে ॥ ৭৪ ॥ 
ইপ্রতীকনাযা দেবগজ যেমন প্রাতঃকালে মরালমালার হর্ষমধুর কলরবে 

গারিত হইয়া জাহুবীর তটদেশ হইতে গাত্রোখান করে, রাঁজনন্দন অন্ত সেই- 
| বন্দিবালকগণের স্থরচিত স্তবে জাগরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শহ্যা ত্যাগ 
রলেন॥ ৭৫ | 

শনস্তর মোহন-নেত্রপক্মে বিরাজিত রাজনন্দন অঞঙ্জ যথাবিধি প্রাতঃকালীন 
টাজিা সম্পাদন পূর্বক সুদক্ষ ক্ষিক্করগণের সাহায্যে মনৌমত বেশবিস্তাস 
যা বুগতি্ন্দস্ুল স্বয়ংবরসভায় গমন করিলেন ॥ ৭৬ ॥ 

নিন অজ স়্ংবর-সভায় উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, মনো্বেশধারী 
রখ রাজযোগ্য উপচারবিশিষ্ট মঞ্চোপরি সিংহাসনে সমমাসীন তা আব- 
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রতেগৃ হীতানুনয়েন কামং, প্রত্যর্পিতস্বাঙ্গমিবেশ্বরেণ। 
কাকুৎস্থমালোকয়তাং নৃপাণাং, মনো বভৃবেন্দুমতী-নিরাশম্॥ ২। 
বৈদর্ভনির্দিষ্টমসৌ কুমার, ক্ুপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চমূ। 

_শিলাবিভলৈম্গিরাজশাবস্তঙগং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ ॥ ৩। 
পরাধ্ধ্যবর্ণাস্তরণোপপন্নমাসেদিবান্ রত্ুববদাসনং সঃ। 

ভূয়িউমাসীদুপমেয়কাস্তির্মরপৃষ্টাশ্রয়িণা গুহেন ॥ ৪ | 
তাস্থ্ শ্রিয়া রাজপরম্পরান্থ, প্রভাবিশেষোদয়দুণিরীক্ষ্যঃ। 
সহত্রধান্সা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ, পয়োমুচাং পঙ্তিষু বিদ্যুতের ॥ ৫। 
তেষাং মহাহাসনসংস্থিতানামুদারনেপথ্যভূতাং স মধ্যে । 

ররাজ ধান্সা রঘুসুনুরেব, কল্পদ্রমাণামিব পারিজাতঃ ॥ ৬॥ 
নেত্রবজাঃ পৌরজনস্য তন্মিন্, বিহায় সর্ববান্ নৃপতীন্লিগেতঃ। 
মদোৎকটে রেচিতপুষ্পবৃক্ষা, গন্ধদ্বিপে বন্য ইব দ্বিরেফাঃ ॥ ৭1 

গণের ন্ঠায় বিরাজ করিতেছেন॥ ১॥ রূতিদেবীর সকরুণ বিনয়ে প্রীত হট 
মহাদেব পুনর্বার দেহ প্রত্যর্পণ করিলে কামদেব যে প্রকার মনোহর রূগ ধার 

করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রূপসম্পন্ন ককুত্স্কুলধুরন্ধর কুমার অঞজকে দি 

রাজাদিগের চিত্ত ইন্দুমতী-লাভের আশার নিরুৎসাহ হইল॥২॥ সিহণিঃ 
যেমন সোপানপরম্পরায় চরণক্ষেপ করিয়া উন্নত পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, অঃ 

সেইরূপ সুগঠিত দৌঁপানরাজিতে পদক্ষেপ করিয়া বিদর্তপতি-প্রদর্শিত 
আরূঢ় হইলেন ॥ ৩॥ ময়ুরপৃষ্ঠে সমাসীন হইলে বড়াননের থেরূপ শোত,। 
বিবিধবর্ণে রঞ্জিত আত্তরণমণ্ডিত, বৃত্রথচিত, অত্যুত্তম সিংহাসনে উপঝিষ্ট হা 
অজও সেইরূপ শত ধারণ করিলেন ॥ ৪ ॥ সৌদামিনী যেমন সহত্র দ 
জলদখণ্ডে সহত্রধা বিতক্ত হইয়া বিরাজ করে, সৌন্দর্্যশ্রীও সেইরূপ গ্রতাবিশে 
উদয়ে দুদর্শ এবং সেই নৃপতিমগ্ুলে সহৃজ সহত্র অংশে বিতজ হইয়া যা 
করিতে লাগিল ॥৫॥ দেবতরুরাঙ্জির মধ্যে যেমন পারিজাতেরই অধ 
শোভা! হয়, মহামূল্য সিংহাসনে সমাসীন অত্যুক্তম বেশতৃষায় বিভূষিত খন 

সেইরূপ নৃপতিষমগ্লীমধ্যে তেজোরাশি দ্বারা অধিকতর শোভা ধারণ রী 
লেন॥৬॥ অলিকুল যেমন পু্ৃক্ষ ছাড়িয়৷ মদআাবী আরণঢ গজের উপর রা 
তিত হয়, পৌরবৃন্দের লোচনমালাও সেইরূপ সমগ্র রাজাকে গরিত্া। 



ংশম। ২৬১ 

অথ স্ত্বতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ, সোমার্কবংশ্]ে নরদেবলোকে । 
সারিতে চাগুরুসারযোনৌ, ধূপে সমূত্সর্পতি বৈজয়ন্তীঃ ॥ ৮ ॥ 

পুরোপকষ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ । 
্রথ্নাতশঙ্খে পরিতো দিগন্তান্, তৃষ্যস্বনে মৃচ্ছতি মজলার্থে ॥৯॥ 

মনুয্যবাহং চতুরতঅ্রযানমধ্যাস্ত কন্যা পরিবারশোভি । 

বিবেশ মঞ্চান্তররাজমার্গং, পতিংবর! ক্লুপুবিবাহবেশা ॥ ১০ ॥ 

তশ্মিন বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ, কন্তাময়ে নেত্রশতৈকলক্ষ্যে। 
নিপেতুরন্তঃকরগৈর্নরেন্দ্রী, দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেযু ॥ ১১ ॥ 
তা প্রত্যতিব্যক্তমনোরথানাং, মহীপতীনাং প্রণয়াগ্রদৃত্যঃ। 

প্রবালশোতা ইব পাদপানাং, শৃঙ্গারচেষ্টা বিবিধা বুবু ॥ ১২।॥ 
কম্চিৎ করাত্যামুপগুটনালমালোলপত্রাভিহতদ্বিরেফম্। 

ই রজোভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি, লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার ॥ ১৩। 

 তদনন্তর রাজবংশাভিজ্ঞ স্ততিপাঠকেরা নন্ত্রক্্য্যবংশীয় নৃপতিবন্দের গুণগানে 

[ত হইবে অগুরুনির্যযাসজাত ধূপের ধূমপংক্তি সমস্তাৎ সঞ্চারিত ও পতাকা- 
াউদ্দতাগে উিত হইল ॥ ৮॥ শঙ্খশব্দের সহিত মাক্গল্যবাচ্নাদ সমস্তাৎ 
" করিলে সেই শব্দ শ্রবণে মেঘগঞ্জ্রন ভ্রমে নগরপ্রান্তবর্তী উদ্ান-ময়ুরেরা 
ও হইয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৯॥ 
 তুধন স্বয়ংবরা রাজকুমারী ইন্দুমতী পরিণয়োচিত বেশে বিভূষিত হইয়া পরি- 
পরিরত চতুষ্কোণ নরবাহ শিবিকায় আরোহণ পূর্বক সেই সমস্ত মঞ্চশ্রেণীর 
বর্তী রাজপথে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১০ ॥ সেই কুমারী তৎকালে শত শত নয়নের 
মাত্র লক্ষ্য হইলেন। বিধাতার অলৌকিকী ক্ষ্টিম্বর্ূপিণী সেই কুমারীর 
র ূপতিবন্দের সমগ্র চিত্ত নিপতিত হওয়াতে যেন সিংহাসনে তাহাদিগের শূ্ 
রাত সংস্কিত রহিল ॥ ১১॥ তখন ইন্দুমতীর প্রতি আসক্তমনা নৃপতিবৃন্দ 
গার বিলীসচেষ্া প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ? সেই চেষ্টা তাহাদিগের প্রণয়ের 
 দৃতীস্বরূপা হইয়া, তরুরাজির নবপল্পব-শোভার স্যার শোতা ধারণ 
বল। ১২॥ কোন,নৃপতি লীলাপদ্নের মৃণালদণ্ড হস্তে লইয়া ঘুরাইতে আরম্ভ 

প) তৎকানে চপল কমলদলের আঘাতে অলিরুল তাড়িত হইল এবং 
যা] পন্ধাগপুঞ্জ মগ্ডলাকারে ঘরিতে' লাগিল ॥ ১৩॥ কোন বিলাসী 
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বিশ্রস্তমংসাদপরো বিলাসী, রত্বানুবিদ্ধাঙ্গদকোটিলগ্নম্। 

প্রালন্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং, নিনায় সাচীকৃতচারুৰক্তৃ,2 ॥ ১৪। 

আকুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিনা ততোহন্যঃ, কিঞ%িৎসমাবজিতনে ত্রশোভ;। 

তি্যযগৃবিসংসর্পিনখপ্রভেণ, পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠম্॥ ১৫। 
নিবেশ্য বামং ভূজমাসনাদ্ধে, তৎসন্সিবেশাদধিকোন্নতাংসঃ | 

কম্চিদ্বিবৃত্তত্রিকভিন্নহারঃ, স্থৃহৎসমাতাষণততপরোহভূৎ ॥ ১৬। 

বিলাসিনীবিভ্রমদস্তপত্রমাপাণ্ুরং কেতকবহ্মন্যঃ | 
প্রিয়ানিতম্বোচিতসন্নিবেশৈবিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ ॥ ১৭। 
কুশেশয়াতাভ্রতলেন কশ্চিৎ, করেণ রেখাধ্বজলাঞ্থনেন। 

রত্বাঙ্গুলীয়প্রভয়ানুবিদ্ধানুদীরয়ামাস সলীলমক্ষান্ ॥ ১৮। 

কশ্চিদ্যথাভাগমবস্থিতেহপি, স্বসম্নিবেশাদ্ব্যতিলঙ্যিনীব। 

বজ্কাংশুগর্ভাঙ্গুলিরন্ধ'মেকং, ব্যাপারয়ামাস করং কিরীটে ॥ ১৯। 

»্ পাপা পিপ্তশাশাাশাশিশী শী শিীশীশীশীশীট শিশাাশিশশীশিপীস্পপীীশিটাটীপিশি তিশা টাশাাশাশশীিনতী ৮২০০০০০৩৮০৮ পা াশিশিপাীটি 

নরপতি বদনমগল উত্তোলন ও কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া কেয়ুরের প্রান্তল হব 

মাল্য যথাযথ স্থলে সংস্থাপিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ কোন নরপতি নেত্র বিষ 

অবনত ও চরণান্ুলীর অগ্রদেশ আকুঞ্চিত করিয়৷ চরণাঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা ক 

পাদপীঠ বিলিখন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন % তখন তাহার চরণের নখকান্তি পা! 

ভাবে প্রকাশিত হইল ॥ ১৫ ॥ কোন রাজ! আসনার্ধে বামবাহ রাখিরা গাধা 

বন্ধুর সহিত কথোগকখনে প্রবৃত্ত হইলেন) বামবাছু এ ভাবে রাখাতে ধাঁ! 

বামস্বদ্ধ কিঞ্চিৎ উন্নত হইল এবং বিবর্তনহেতু (ঘুরিয়া বসাতে) তাহার ধা 

মালাও পৃষ্ঠবংশের নিয়তাগে বিলুষ্ঠিত হইতে লাগিল ॥ ১৬॥ অন্য এক যু রা 

তমার নিতম্বদেশে স্থাপনযোগ্য নখা্র দ্বারা বিলাসিনীর বিলাসার্থ কর্ণানা 

আপাতুরবর্ণ কেতকপত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ কোন নরপতি গা 

আলোহিত ধ্ধরেখাক্ষিত হন্ততল দ্বার! রস্াঙরীয়চ্ছটায় উত্তাসিতু দা 

লীলাসহকারে নিক্ষপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৮ ॥| কিরীট যথাযধস্রে " 

আছে, তথাপি যেন তাহা স্থানচ্যুত হইয়াছে, এই প্রকার ছল করিয়া কোন রা 

মুকুটে হস্ত স্থাপন করিলেন তখন কিরীটস্থ হীরককাস্তিতে তাহার অনা 

সমূহ অন্থুরঞ্জিত হইল । ১৯। | 



রঘুবংশমূ । ২৬৩ 

ততো নৃপাণাং শ্রত্তবত্তবংশা, পুংবৎ প্রগল্ভা প্রতিহাররক্ষী | 
প্রাক সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্তয, নীত্বা কুমারীমবদৎ স্নন্দা ॥ ২০ ॥ 

সমৌ শরণাঃ শরণোম্মুখানামগাধসত্কো মগধপ্রতিষ্ঠঃ। 
নাজ প্রজারগ্তনলন্ববর্ণঃ, পরস্তপো নাম যথার্থনামা'॥ ২১ ॥ 
ঢামং নৃপাঃ সন্ত সহতশোইস্তে, রাজম্বতীমানুরনেন ভূমিম্। 
ক্ষত্রতারা গ্রহসক্কুলাপি, জ্যোতিম্বতী চন্দ্রমসৈব রাত্রি; ॥ ২২। 
ক্রয়াপ্রবন্ধা দয়মধ্বরাণামজ-্রমাহৃতসহত্রনেত্রঃ | 

চাশ্চিরং পাওকপৌশলগ্থান্, মন্দারশূন্যানলকাংশ্চকার ৮২৩। 
নেন চোদিচ্ছসি গৃহামাণং, পাণিং বরেণোন কুরু প্রবেশে । 
পাগাদবাতায়নসংশ্িতানাং, নোত্রোৎ্সবং পুস্পপুরাঙ্গশানাম্ ॥ ২১ ॥ 
4 তযোক্তে তমবেক্ষা কিঞ্িদিঅংসিদু্বাঙ্কমধুকমাল। 
ভূপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বা, প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা ॥ ২৫। 

০৪ রর পাসে শশী, শত 

নগর নৃপতিগণের কুলনীলঙ্ঞ। সুন্দানায়ী প্রতীহা রক্ষী ( দ্বারপালিকা ) 
টমারী ইনুমতীকে লইয়া প্রথমে মগধপতির নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিতে 
্ঘকবিল॥২০॥ এই নরপতি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; ইহার নাম 
৭ ,শক্তদমনকারী বলিয়া ইহার এই লাম সার্থক হইয়াছে। ইনি শরণা. 
রমার, গসীরচরিত্র ও প্রজারঞ্জনে পারদর্শী ॥ ২১॥ যামিনী যেরপ গ্রহ, 
টাও নকষত্রমালাগস্ুল। হইলেও কেবলমাত্র শশধর রা জ্যো তিগ্মতী হয়, 
মার নং সহ রাজ থাকিলেও বসুন্ধরা সেইরূপ একমাত্র ইহার দ্বারা 
তা হইয়াছেন ॥২২॥ ইনি অজজ্র যজজানষ্ঠান করিয়া সর্বদা দেবেন্্রকে 
ন করায় পতিবিজ্ছেদে শচীর গগুদবয়ে পতিত ্লকাবলী মন্দারপুষ্শূন্ত 
ছেন।২৩॥ এই বরেণ্য নরপতি তোমার পানির করেন, ইহা যদি 
টব অভিলাষ হয়, তাহা হইলে রাজধানীতে প্রবেশসময়ে পুষ্পপুরবাসিনী 
দকা-বাতাবনস্থিতা রমনীগণের লোচনানন্দদায়িনী হও ॥ ২৪॥ ' 
[নন্দ এই কথা কহিলেক্ষীণাঙ্গী ইন্দুমতী সেই নন্রপতির দিকে নেব্রপাত ীকোন বাক্যোচ্গরণ না করিয়। €কবলমাত্র সরল প্রণতি দ্বারাই তাহাকে 
খ্যান করিলেন। তাহার দর্বাদলচিহিত মধুককুন্ুমমালা,কিঞ্চিৎ হেলিয়! 



২৬৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিষুক্তা, রাজান্তরং রাজন্থৃতাং নিনায়। 
সমীরণোখেৰ তরজলেখা, পল্লান্তরং মানসরাজহংসীম্ ॥ ২৬। 

জগাদ চৈনাময়মঙ্গনাথ,, স্ুরাঙ্গনাপ্রীর্থিতযৌবন প্রীঃ। 
বিনীতনাগঃ কিল সৃত্রকারৈরৈন্দ্ং পদং ভূমিগতোইপি ভূঙক্রে 
অনেন পর্যারয়তাশ্রবিন্দুন্, যুক্তাফলস্থলতমান্ স্তনেযু। 

্রতার্পিতাঃ শত্রবিলামিনীনামুগ্ুচ্য সূত্রেণ বিনৈব হারাঃ ॥ ২৮ 
নিসর্গতিন্নাম্পদমেকসংস্থমস্মিন দ়্ং শ্রীশ্চ সরম্বতী চ। 
কাস্ত্যা গিরা স্বনৃতয়া চ যোগ্যা, ত্বমেব কল্যাণি ! তয়োস্তৃতীয়া॥ 
অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য চগ্ষুর্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী । 

নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যগ্দ্রষ্টং ন সা ভিন্নরচিহি লোৰঃ। 
শা পিপিপি পাপিশোাপিশেপাীশাশশীশীশীশীশীশ্চিশিন 

পড়িল ॥২৫॥ তরঙ্গমালা যেমন বাঘু কতৃক আন্দোলিত হইয়| মাঁনস-মননা 

বিহারিণী বাজহংসীকে একটি পদ্ম হইতে পর্মান্তর-সমীপে লইয়া যায়, দ্বারা? 

নুনন্দাও সেইব্রপ রাজনন্দিনীকে সেই রাজার নিকট হইতে অন্ত নৃপতিরণ 
লইয়া গেল॥ ২৬। 

অন্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়! সুনন্দা রাজকুমারীকে বলিল, ইনি 
* দেশের অধিপতি? সুরবালারাও ইহার যৌবনশ্রীর প্রার্থিনী হইয়া ধান 

ইঙার যে সমস্ত হস্তী আছে, গজরুক্ষাশান্ত্কার দেবধিগণ কর্তৃক, 

শিক্ষিত) এই নরপতি মরধামে থাকিয়াও দেবেন্দ্রের এ্বর্্য সম্ভোগ করেন। 

ইনি অরিকুল-রমণীদিগের কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া তাহাদের স্তনমগুরে মু 

স্থল অশ্রবিন্দু পাতিত করাতে বোধ হয় যেন, বিনাস্থত্র গ্রথিত মুক্তামানা গু 
প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৮॥ কমল! ও বাগ্দেবী স্বভাবতঃ পৃথক্ পৃথক্ স্থানে 

করেন, কিন্তু তাহারা উভয়েই ইহার নিকট একত্র অবস্থিতি করিতেছেন! 

কল্যাণি ! কি সৌন্দর্যে, কি মিষ্টবচনে তুমিই এই নরপতির অনুরূপা। & 

'তুমি (ইহাকে বরণ করিয়া) লক্ষী-সরস্বতীর তৃতীয়া সগরী হও। ২৯॥ 

তদনন্তর রাজকুমারী অঙ্গনূপতির দিক্ হইতে নেব ফিরা দা 
ুন্দাকে কহিলেন, “চল।, অঙ্গনৃপতি যে স্বরূপ নরেন, তাহা নহে। টা 

যে সৌন্দর্ধ্য-পরীক্ষায় অনভিজ্ঞা, তাহাও নহে; কিন্তু জগতে সকল 

স্বভাবতঃ তিন ভিন্ন প্রকার,.হয় ॥ ৩। 



রঘুবংশম। ২৬৫ 

ততঃ পরং হুত্রসহং দ্বিস্তিনৃপিং নিযুক্তা প্রতিহারভূমৌ | 

নিদর্শয়ামাস বিশেধদৃশ্বমিন্দুং নবোখানমিবেন্দুমত্যৈ ॥ ৩১ ॥ 
অবন্তিনাথোহয়মুদগ্রবাহুবিশালবক্ষাস্তনুবৃত্তমধ্যঃ | 

আরোপ্য চক্রভ্রমমুষ্ণতেজাত্ষ্ট্রে যত্বোলিখিতো। বিভাতি | ৩২ ॥ 

অশ্য প্রবাণেষু সমগ্রশক্তেরগ্রেসরৈর্বাজিভিরুখিতানি। 
কর্বন্তি সামন্তশিখামণীনাং, প্রভা প্ররোহান্তময়ং রজাংসি ॥ ৩৪ ॥ 

মসৌ মহাকালনিকেনস্য, বসন্নদুরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ। 
তমিত্রপক্ষেহপি সহ প্রিয়াভির্জ্যোৎস্নাবাতো৷ নিবিশতি প্রর্টোষান্ ॥৩৪॥ 
অনেন যুনা সহ পাথিবেন, রস্তোরু ! কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে। 
সিপ্রাতরঙ্গানিলকম্পিতাস্থ, বিহত্তমুগ্ভানপরম্পরাস্ত্ব॥ ৩৫ ॥ 

তন্মিনভিষ্ভোতিতবন্ধুপন্ঘে, প্রতাপসংশোধিতশক্রপন্কে। 

ববন্ধ সা নোত্তমসৌকৃমার্য্যা িনিজভানিহগন ৩৬৪ 

তৎপবে দৌবারিকী সুনন্দা ইত মার একটি রাজাকে দেখাইলেন। 

নবোদিত তরুণচন্দ্রমা্থ কমনীয়-দর্শন ও অরিকুলের দুঃসহ ॥ ৩১॥ 

( এই রাজার পরিচয় দিয়! সুনন্দা কহিল, ) ইনি অবস্তীর অধিপতি; ইনি 
[ছু ও বিশালবক্ষা; ইহার কটিদেশ কৃশ ও বর্তূল বিশ্বকর্মা কর্তৃক চত্রযন্তর 
[গিত ও সযত্ে ঘর্ষিত হইলে হৃর্য্ের যেরূপ শোতা হইয়াছে, ইনিও সেইরূপ 
টাথারণ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥ সমগ্র শক্তিসম্পন্ন এই নরপতি যখন যুদ্ধযাত্রা 
ন, তখন ইহার পুরোগামী তুরকগণের খুরোখিত ধূলিজাল সামস্ত-নৃপতিগণের 
প্থিত প্রভার অঙ্কুর পর্য্যন্ত ুপ্ত করিয়া ফেলে ॥ ৩৩॥ মহাকাল-নামক স্থানে 
শাঙ্কণেখর মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন, হার অদূরেই ইহার বাস; স্ৃতরাং 
রুষ্ঃপক্ষীরা রাত্রিতেও প্রিয়াগণের সহিত জ্যোত্া উপভোগ করিয়া 
1৩৪ হে রস্তোরু ! এই যুঝ্ঝ অবস্তিরাজের সহিত সিপ্রানদীর তর- 
ঈ বায়তে আন্দোলিত উদ্যানরাজিতে বিহার করিতে তোমার কি অভিরুচি 
৩৫| 

নতম-সৌকুমার্যবতী কুমুদিনীসমা ইন্দুমতী (সুনম্ার মুখে রী কথা শুনিয়া) 
গ পনের উল্লাসক এবং অরাতিরূপ' পন্পশোবক সেই হুরধ্যসদৃশ অবস্তিরাজের 
নাঃ বন্ধন করিলেন না ॥ ৩৬ | 



২৬৬ কালিদাদের গ্রস্থীবলী। 

তামগ্রতস্তামরসাস্তরাভামনৃপরাজন্য গুণৈরনৃনাম্। 
বিধায় স্থগ্টিং ললিতাং বিধাতুর্জগাদ তূয়ঃ সুদতীং স্থনন্দা ॥ ৩৭। 
সংগ্রামনিব্বিউসহস্রবাহুরষ্টা দশদ্বীপনিখাতযুপঃ | 
অনন্যসাধারণরাজশব্দো, বভূব যোগী কিল কার্তবীর্য্যঃ ॥ ৩৮॥ 
অকার্য্যচিস্তাসমকালমেব, প্রাছুর্ভবংশ্চাপধরঃ পুরস্তাৎ। 
অন্তঃশরীরেঘপি যঃ প্রজানাং, প্রত্যাদিদেশাবিনয়ং বিনেতা ॥ ৩ 

জ্যাবন্ধনিস্পন্মভূজেন যম্য, বিনিশ্বসদ্বক্তুপরম্পরেণ। 

কারাগৃহে নির্জিতবাসবেন, লক্ষেশ্বরেণোধিতমাপ্রসাদাৎ ॥ ৪০। 
তন্তান্বয়ে ভূপতিরেষ জাতঃ, প্রতীপ ইত্যাগমবৃদ্ধসেবী । 

যেন শ্রিয়ঃ সংশয়দোষরূটং, স্বভাবলোলেত্যযশঃ প্রমৃষটীম্॥ 8১। 

আয়োধনে কৃষ্ণগতিং সহায়মবাপা যঃ ক্ষজ্রিরকালরাত্রিম্। 

ধারাং শিতাং রামপরশ্বধস্থয, সন্তাবয়ত্যুৎপলপত্রমারাম্ ॥ ১২। 

অস্যাসঙ্কলক্ষনীর্ভব দীর্ঘবাহোর্মাহিম্বতীবপ্রনিতম্বকাঞ্চীম্। 

প্রাসাদজালৈর্জলবেণিরম্যাং, রেবাং যদি প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ | 8৫। 
ভদনন্তর সুনন্দা পঞ্মোদরবৎ,কান্তিমতী, সরদপ্তণস্পন্লা, বিধাতার ননিচ 

স্বরূপিণী, সুদতী সেই ইন্দুমতীকে লইয়া অনৃপবাজের নিকট উপস্থিত 'হইন এ 
বলিল ॥ ৩৭॥ পুরাকালে কার্ডবাধ্য নামে এক যোগী ছিলেন; সংগ্রাম 
তাহার সহজবাহু বিনির্গত হইত 7 অষ্টাদশ দ্বীপে তাহার যজীয় মু ওঠ 
নিখাত আছে, ( প্রজারঞ্জন করাতে) তিনি অনন্যসাধারণ রাজশবে অস্থি 

হইতেন ॥৩৮ ॥ যদি কখনও প্রজাবর্গের চিত্তে পাপপ্রবৃত্তি জন্মিত, মেই হীঃ 

রক্ষক কার্ডবীর্যয তনুহূর্তে শরাসন-হত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের চিন 

পাপও দুর করিয়। দিতেন ॥ ৩৯ ॥ যে কার্তবার্য্য শরাপনের জ্যার দ্বারা দেবে 
বিজেতা লঙ্কাপতিকে বন্ধন করিলে সেই লঙ্কানাথ দশমুখে ঘন ঘন দারধনা 

বিসঙ্জন করিতে করিতে তাহার গ্রীতিসধূর যাবৎ কারাবাস করিয়াছিন, € 

কার্তবীর্র্যর বংশেই প্রতীপনাম৷ এই রাজার জন্ম। ইনি বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের ঢ 

করিয়৷ থাকেন। ক্মী স্বতাব্তঃ চগলা॥ আধারদোষজনিত এই অপবাদ ইন? 

করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ ইহার নিকট কমল! অচলা হইয়া অবস্থিত আছেন টি 
ইনি সংগ্রামকালে বহ্ছিদেবের সহায়তায় ত্ৃগুরামের ক্গজিয়কুপের টা 

শিতধার পরশুকেও,পন্নপত্রব* অসার বোধ করেন। ৪২॥ রেবান] & 



রঘুবংশম্। ২৬৭ 

তন্তাঃ প্রকামং প্রিয়দর্শনোইপি, ন স ক্ষিতীশে রুচয়ে বভ়ুব। 
 শরৎপ্রমষ্টাম্বধরোপরোধঃ, শশীব পর্য্যাপ্তকলো নলিন্যাঃ ॥ ৪৪ | 

না শূরসেনাধিপতিং স্থৃষেণমুদ্দিশ্য লোকান্তরগীতকীর্তিম। 
 আচাবশুদ্ধোভয়বংশদীপৎ, শুদধান্তরক্ষ্যা জগদে কুমারী ॥ ৪৫ ॥ 

নীপান্বয়ঃ পাথিব এষ যঙ্কা, গুঁণৈর্যমাশ্রিত্য পরম্পরেণ। 
সিদধাশ্রমং শান্তমিবেত্য সবৈর্নৈসর্গিকোহপুযুৎসম্জে বিরোধ? ॥ ৪৬ ॥ 
স্তাত্বগেহে নয়নাভিরামা, কান্তিহিমাংশোরিব সন্সিবিষ্টা, 
দ্যা গ্রসংরূঢতৃণাস্কুরেু, তেজোইবিষহাং রিপুমন্দিরেষু ॥ ৪৭ ॥ 
যন্তাবরোধস্তনচন্দনানাং, প্রক্ষালনাদ্বারিবিহারকালে । 
কলিন্দকনা৷ মথুরাং গতাপি, গঙ্গোর্মিসংসক্তজলেব ভাতি ॥ ৪৮। 

»শোতিশিশশ 

ধানী মাহিম্মতী নগরীর প্রাকাররূপ নিতম্বে মেখলার ন্যায় শোতা পাইতেছে 
নাদবাতান হইতে যদি সেই জলপ্রবাহরমণীয় রেবা নদী দেখিতে তোমার 
না হয, তাহা হইলে এই দীর্ঘবাছু নৃপতির অঙ্কলক্মী হও ॥ ৪৩ ॥ 
শারদীফপূ্ণচন্্রমা যেরূপ মেঘাবরণ হইতে বিমুক্ত হইলেও নলিনীর রুচিকর 
না, এই নরপতি দৌম্যদর্শন হইলেও সেইরূপ ইন্দুমতীর রুচিপ্রদ 
লনা ॥ 8৪ ॥ ১৪ 

তবনন্তর স্বর্গেও ধাহার কীর্তিঘোষণা হয়, যিনি সদাচার দ্বারা পবিত্র, কি 
কুর/কি যাতৃকুল উতয় কুলের যিনি দীপস্বরূপ,সেই শূরসেনাধীশ্বরকে দেখাইয়া 
পুরপালিকা সুনন্দা রাজনন্দিনীকে বলিল ॥ ৪৫ ॥ ইনি নীপকুলের নরপতি, 
বিধানান্ুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জন্ত সকল যেরূপ শাস্তরসপূর্ণ 

শ্রমে থাকিয়া পরস্পর নৈসর্গিক শক্রতভাব ত্যাগ বরে, সেইরূপ সমস্ত পরম্পর- 
ধী গুণরাজি ইহাকে অবলম্বন পূর্বক পরস্পর বৈরিভাব পরিত্যাগ 
্াছে॥ ৪৬॥ ইনি আপন গৃহে চন্দরমার ন্যায় লোচনানন্দদাত্রী কান্তি বিস্তার 
₹ অবস্থিতি করেন, কিন্তু ইহার দুঃসহ তেজোরাশি শক্রদিগের নগরীস্থিত 
নিকাশ্রেণীর অগ্রদোস্ে উৎপন্ন তৃণাঙ্থুর সকলে প্রকাশিত 'হয়॥ ৪৭॥ এই 
তির অন্তঃপুররযণীরা যখন জলকেলি করেন, তখন তীহাদিগের কুচস্থিত 
লেপ ধৌত হওয়ায় বোধ হয় যেন, মথুরাবাছিনী যমুনার জল গঙ্গাক্রোতের 
চ সঙ্গ হইয়। বিরাজিত বসি রা সিন রর. রানার 



২৬৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

্রস্তেন তাক্ষর্াৎ কিল কালিয়েন, মণিং বিস্ং যমুনৌকসা ধঃ। 

বক্ষঃস্থলব্যাপিরুচং দধানঃ, সকৌস্তুভং হ্রেপয়তীব কৃষ্ণম্॥ ৪৯| 
সম্ভাব্য ভর্তারমমুং যুবানং, মৃদুপ্রবালো ত্বরপুষ্পশয্যে। 

বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে, নিবিশ্যতাং সুন্দরি ! যৌবনস্তরীঃ॥ ৫১ 

অথাস্ত চান্তঃপৃষতোক্ষিতানি, শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি। 
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং, কান্তাস্থ গোবদ্ধনকন্দরাস্॥ ৫)। 

নৃূপং তমাবর্তমনোজ্ঞনাভিঃ, সা ব্যত্যগাদন্যবধূর্ভবিত্রী | 

মহীধরং মার্গবশাছ্বপেতং, আোতোবহা। সাগরগামিনীব ॥ ৫২। 

অথাঙ্গদা শ্লিষভূজং ভূজিষ্যা, হেমা্গদং নাম কলিঙ্গনাথম্। 

আসেদৃষীং সাদিত-শক্রুপক্ষং, বালামবালেন্দুমুখীং বতাষে ॥ €৩। 

অসৌ মহেন্্া্রিসমানসারঃ, পতিরহেন্দম্ত মহোদধেশ্চ । 

যন্য ক্ষরসৈন্যগজচ্ছলেন, যাত্রা যাতীব পুরো মহেন্দ্ঃ ॥ ৫৪। 

সর্দইহীর নিকট অত প্রাপ্ত হইয়া পরত্যুপকারন্বরূপ ইহাকে যে মনি প্রদান ক 

ফ্লছে, তাহার তেজে ইহার বক্ষঃস্থল সমুত্তাসিত হইয়াছে ; সেই মণিধারণ কযা 

কৌন্তভধারী হরিও ইহার নিকট লজ্জিত হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রীহরি কোনা 

করিয়া যেরূপ শোতা প্রাপ্ত হন,কালিয়দত্ত মণি ধারণ করিয়া ইনি তদপেক্ষাওশো। 

প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪৯॥ হে সুন্দরি ! তুমি এই যুবাকে পতিরূগে বরণ বার 

কুবেরের চৈত্ররথসদৃশ বৃন্দাবনবনে সুকুমার পল্বাস্তরণ-শোতিত কুম্যা 

আপনার যৌবনশৌতাকে কৃতার্থ কর ॥ ৫০ ॥ ইহাকে পতিতে বরণ করিদে বব 

কালে গোবর্দনপর্বীতের মনোহর গুহায় বারিশীকরসিক্ত শৈলোয গন্ধ পিনা? 

বসিয়া মযুরকুলের নৃত্য দেখিতে পাইবে ॥ ৫১ ॥ 

আবর্তরপ রমলীয় নাতিমণ্ডিতা সমুদ্রগামিনী নদী যেমন পথিমধো পর্বত 

ক্রম পূর্বক সমুদ্রীতিমুখে গমন করে? আবর্তবৎ রমণীয় নাতিম্ডিতা' অন বারি 

তবিষ্যৎ পত্থী ইন্দুমতীও সেইরূপ ই রাজাকে অতিক্রম পূর্বক প্রস্থান করিরেন। 

' অনন্তর কিন্রী সনদ পর্ণচ্দুখী ইন্দুমতীকে লইয়া কঙিঙগাধশবর হেমা 

জার নিকট উপস্থিত হইল। এই রাজার বাহ “দে বিরাজিত। । 
শক্রকুলের সংহারকারী ॥ ৫৩ ॥ সুনন্দা বলিল, ইনি মহেনমগিরির সার 

মহাসাগর ও মহেজগিরি ইহারই অধিক্ঠত। ইনি যখন মুনা ক 
১.৮ পল ঠালম্রপর্কতিই 'আরনাবী গজসৈন্চ্ছলে আগ্রে অগ্র [& 
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: জাঘাতরেখে ্বৃভূজো৷ তুজাভ্যাং, বিভত্তি যশ্চাপভূতাং পুরোগঃ। 
 বিপশ্রিযাং সাঞ্জনবাষ্পসেকে, বন্দীরুতানামিব পদ্ধাতী দ্ধ ॥ ৫৫॥ 

যমাত্বানঃ সন্পুনি সন্নিকৃষ্টো, মন্দ্রধবনিত্যাজিতযামনতৃর্য্যঃ | 

প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যাবীচিঃ, প্রবোধয়ত্যর্ণৰ এব স্বৃপ্তম্ ॥ ৫৬ ॥ 

অনেন সার্দং বিহরাম্তুরাশেস্তীরেষু তালীবনমন্্ররেহু। 
দীপান্তরানীতলবঙ্গপুট্পৈরপাকৃতন্বেদলবা মরুস্তিঃ ॥ ৫৭ ॥ 
গ্রলোভিতাপ্যাকৃতিলৌভনীয়া, বিদর্ভরাজাবরজা তয়ৈবম্। 

তম্মাদপাবর্ত দুরকুষ্টা, নীত্যেব লক্গমীঃ প্রতিকুলদৈবাৎ 1 ৫৮ ॥ 
মখোরগাখাস্ত পুরস্য নাথং, দৌবারিকী দেবসরূপমেত্য । 
ইতশ্চকোরাক্ষি ! বিলোকয়েতি,পূর্ববানুশিষ্টাং নিজগাদ ভোজ্যাম্ ॥৫৯। 
পাপ্যোইয়মংসার্পিতলম্বহারঃ, ক্লুপ্তা্গরাগে! হরিচন্দনেন | 

মাভাতি বালাতপরক্তুসানুঃ, সনিব্ঁরোদগার ইবাব্রিরাজঃ ॥ ৬০ ॥ 

৫88 রমণী ভুঙযশোতিত *হদত্রেঠ এই রাজা নিজ বাছুর 
' অবাতিলক্মীর কজ্জলাক্তনয়নাশ্রুসিক্ত পদ্ধতিযুগলের ন্যায় দুইটি জ্যাঘাতচিহ্ন 
ণকরিতেছেন ॥ ৫৫॥ ইহার অষ্রালিকার বাতায়ন হইতে যাহার উর্শিমালা 
1 যাষসমীপবর্তী সেই দাগরই নিজগৃহে গ্রস্প্ত এই নরপতিকে প্রভাতে গভীর 
নানশনে জাগরিত করিয়া দেয়; ইহীকে জাগরিত করিবার জন্য প্রহরাবসান- 
তৃ্যধবনি করিতে হয় না॥ ৫৬ ॥ তুমি এই রাজার সহিত তাঁলীবনের মর্খব- 
সপ্পন্ন যুদ্রকূলে বিহার কর ; অন্ত দ্বীপ হইতে লবঙ্গকুস্থমের গন্ধ হরণ পূর্বক 
আসিয়া সেই স্থানে তোমার ঘর্ম্ববিন্দু সকল উন্মোচন করিয়া! দিবে ॥ ৫৭॥ 
'রুষকার সহায়ে বহুদুর হইতে আকুষ্ট হইলেও সৌতাগ্যলক্মী যেমন প্রতিকৃল- 

ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্থান করেন, সুনন্দা এইরূপ প্রলোভন প্রদর্শন 
লেও লোভনীয়-সৌন্দধ্যসম্পন্না বিদর্ভরাজ-তগিনী ইন্দুমতী সেই নৃপতির নিকট 
উ প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৮॥ $ 

অন্তর দৌবারিকী সুনন্দা দেবতুল্য কান্তিমান্ নাগপুররাজের নিকট উপস্থিত 
_ তোজকুষারীকে বলিল, “অগ্মি চঈকোর-নেত্রে ! এই দিকে দৃষ্টিপাত কর । 
বলিষা সে পুনরায় বলিতে আর্ত করিল ॥ ৫৯॥ ইনি পাগ্যদেশের অধীশ্বর ) 
: কন্ধে হার বিলম্িত এবং অঙ্গে হরিচন্দন অন্থুলেপিত রহিয়াছে 
 হীত্ছে যেন, নিঝরধারাবিশিষ্ট তরুণ-অরুণযুক্ গুঙ্গবান্ পর্বতরাজ 
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বিশ্ধাস্ত সংস্তম্তয়িতা মহাদ্রেনিঃশেষগীতোজ ঝিতসিম্ধুরাজঃ | 

্রীত্যাশ্বমেধাবৃথার্ডরূর্তেঃ সৌন্নাতিকো যস্ত ভবত্যগস্ত্যঃ॥ ৬) 
অস্ত্ং হরাদাপ্তবতা দুরাপং, যেনেন্দ্রলোকবিজয়ায় দৃপ্তঃ। 

পুরা জনস্থানবিমর্দশঙ্ী, সন্ধায় লঙ্কীধিপতিঃ প্রতস্থে ॥ ৬২। 

অনেন পাণৌ বিধিবদ্গৃহীতে মহাকুলীনেন মহীব গুব্বী। 

রত্বানুবিদ্ধার্ণবমেখলয়া, দিশঃ সপতী ভব দক্ষিণন্যাঃ ॥ ৬৩। 

তামৃলবৃল্লীপরিণদ্বপুগাস্বেলালতালিজিতচন্দনাস্ত। 
তমালপত্রাস্তরণাস্থু রন্তু, প্রসীদ শশ্বন্মলয়স্থলীযু ॥ ৬৪ | 

ইন্দীবরশ্টামতনুনূপোহসৌ, ত্বং রোচনাগৌরশরীরয্ঠিট। 

অন্যোন্যশৌভাপরিবৃদ্ধয়ে বাং, যোগন্তড়িত্বোয়দয়োরিবাস্ত ॥ ৬ 

বস্থবিদর্ভীধিপতে্তদীয়ো, লেভেইস্তরং চেতসি নোপদেশঃ। 

দিবাকরাদর্শনবদ্ধকোষে নক্ষপ্রনীথাংশুরিবারবিন্দে ॥ ৬৬। 

বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৬০ ॥ ধীহার দ্বারা বিশ্ব্যপর্ববতের অতিবৃদ্ধি নিবারিত 

ছিল, যিনি নিঃশেষে সাগর পান করিয়! পুনরায় উদগার করিয়া ফেলিয়া? 

এই নরপতি অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে স্নাত হইলে সেই আগস্তাবি প্রীতির 

মঙ্গলম্নীনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন ॥ ৬১॥ এই নরপতি মহেঙ্বরের, 

্রহ্মশিরোনামক দুর্লত অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন ; পাছে সেই অস্তরবলে জনা | 

হয়, এই ভয়ে মহাগব্ৰী দশাননও প্রথমে ইহার সহিত সনি | 

পরে ইন্দ্রলোক জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন ॥৬২॥ এই মহাকুলজাত 

সহিত যথাবিধি বিবাহিতা হইয়া তুমিও মহতী পৃথিবীর ন্যায় সাগরমেখনা। 

দিকের সপতী হও॥ ৬৩ ॥ যে মলয়গিরি তাদুলতাপরিবৃত পৃগতর 

বিমণ্ডিত, এলালতালিঙ্গিত চন্দনবৃক্ষে বিরাজিত এবং তমালমালায় আবী 

সর্বদা সেই মলয়গিরিতে বিহার করিতে স্বারুত 
হও। ৬৪ ॥ এই নরগত্ি 

কমলবৎ শ্তামতনু, তুমিও গোরোচনাবৎ গৌবাঙ্গী ; সৌদামিনী ও মেঘের? 

যেমন মিলন ঘর্টে, তোমাদের ছুই জনের সমাগমও সেইবপ পরপ্পারের গো 

কারণ হউক ॥ ৬৫॥ 
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সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত, যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা। 
পরেন্মাগাট্র ইব প্রপেদে, বিবর্ণভাবং গ্রীস ভূমিপালঃ ॥ ৬৭ ॥ 
তস্যাং রঘোঃ সুনুরুপস্থিতায়াং, বৃণীত মাং নেতি সমাকুলোহভূৎ। 
বামেতরঃ সংশয়মন্য বাছুঃ, কেয়ুরবন্ধোচ্ছ সিতৈনুরনোদ ॥ ৬৮॥ 
তং প্রাপ্য সর্ববাবয়বানব্ভং, ব্যাবর্ততান্যোপগমাত কুমারী । 
ন হি প্রফুল্পং সহকারমেত, বৃক্ষান্তরং কাঙক্ষতি ষট্পদালী ॥ ৬৯ ॥ 
চম্মিন সমাবেশিতচিত্তবৃত্তিমিন্দুপ্রভামিন্দুমতীমকেক্ষ্য। 
ক্রমে বক্ত,মুপক্রমজ্ঞা, সবিস্তরং বাক্যমিদং সুনন্দা ॥ ৭০+॥ 
ক্ষাকুবংশ্যঃ ককুদং নৃপাণাং, ককুৎস্থ ইত্যাহিতলক্ষণোইভূৎ। 
টাকুৎস্থশবাং যত উন্নতেচ্ছাঃ, শ্লাধ্যং দধত্যুত্তরকোশলেন্দ্রাঃ ॥ ৭১ ॥ 
[হন্মাস্থায় মহোক্ষরূপং, ঘঃ সংযতি প্রাপ্তপিনাকিলীলঃ। ' 
কার বাণৈরহ্থরাঙ্গনানাং, গণ্স্থলীঃ প্রোিতপত্রলেখাঃ ॥ ৭২ ॥ 
বাক্য প্রবিষ্ট হইল না ॥ ৬৬ ॥ রজনীযোগে রাজমার্দে কে প্রদীপ লইয়া 
এলে, সেই দীপবশ্মি পথের যে যে প্রাসাদ ছাড়াইয়৷ যায়, সেই সেই 
ই যেরূপ তিমিররাশিতে ডুবিয়া পড়ে, স্বয়ংবরা ইন্দুমতী সেইরূপ যেষে 
ক ওযাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই রাজাই বিষাদতিমিরে 
ইলেন। ৬৭॥ 
সর রাজকুমারী ইন্দুমতী রঘুনন্দন অঁজের নিকটবর্ডিনী হইলেন। তখন 
ধনে ইনি আমাকে বরণ করিবেন কি না, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া » কিন্তু ঠাহার দক্ষিণবাহুর কেযুরবন্ধনস্থল পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইয়। শা শশেহ দুর করিয়। দিল ॥ ৬৮ ॥ সর্বাঙ্গবিমোহন রঘুনন্দন অজকে প্রাপ্ত বালা ইন্দুমতী আর অন্ত নৃপতিসকাশে গমন করিলেন না। কেন না, জ বিকসিত আত্মবক্ষকে প্রাপ্ত হইলে আর অন্য তরুর বাসনা করে না ॥৬৯। 
স্কপ্রতিম-কাস্তিমতী ইন্দুমতীকে জজের প্রতি নিবিষ্টহদয়! দেখিয়া বচন- 
গা ঈননা। সবিস্তারে বলিতে লাগিল ॥ ৭, ॥ পুব্বে ইক্ষ/াকুক্রুলে ককুৎস্থ 
' ব্াঙ্জা ছিলেন; তিনি প্রধিত গুণরাজিতে বিমপ্তিত এব» সমস্ত নৃপতি- 
মরা; সেই করুতথ হইতেই মহান্তব উত্তরকোশলরাজগণ শ্লাঘনীয় উপাধি প্রান্ত হইয়াছেন ॥ ৭১॥ , ুদ্ধকালে সেই রাজা মহাব্ধতরূপী 

. 7 াযোহণগুর্বক মহ্ষেরুত্তির অনুকরণ করিয়া শর ঘারা অস্র- : 



২৭২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

এঁবারতাম্ফালনবিশ্লথং যঃ, সঙ্টয়মঙ্গদমঙ্গদেন। 
উপেযুষঃ স্বামপি মুর্তিমগ্রাঁমর্দাসনং গোত্রতিদোইধিতাতৌ | ৭৩) 
জাতঃ কুলে তস্য কিলোরকীত্তিঃ, কুলপ্রদীপো নুপভি্দিলীগঃ| 
অতিষ্ঠদেকোনশতক্রতৃত্বে, শক্লাভাসুয়াবিনিবৃত্তয়ে ষঃ॥ ৭৪| 

 ছশ্মিন্ মহীং শাসতি বাণিনীণাং, নিদ্রাং বিহারার্দপথে গতানাম। 

বাতোহগি নাত্রংসয়দংশুকানি, কো লম্বয়েদাহরণায় হস্তম। রা 
পুজো রধূস্তস্ত পদ প্রশান্তি, মহাক্রতোবিশবজিতঃ প্রযোস্তী। 

চতুন্দিগাবর্জিতসম্ততাং যো, মুখপাত্রশেষামকরোদ্বিভূতিম্। %। 

আরচমন্্রীমুদধীন্ বিভীর্ণ', ভূজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষম। 
উদ্ধ্ধ গতং যন্য ন চানুবন্ধি, যশঃ পরিচ্ছেস্ত,মিয়্তয়ালম্॥ ৭৭। 
আসৌ কুমারস্তমজোহনূজাতন্মিবিষউপান্তেব পতিং জযন্তঃ। 

 গুবরধাং ধুরং'যো ভূবনম্য পিত্রা ধূর্যযেণ দমাঃ সদৃশং বিভর্তি॥ %। 

রমনীদিগের গণ্প্রদেশ পত্ররচনাবিহীন করিয়াছিলেন অর্থাৎ অস্ুরগণ তা 

ছপ্তে'নিহত' হওয়ীতে তাহাদিগের রমণীরা বিধবা হয়, কাজেই আর গা 

পত্রবচনা করিতে পারিত না॥ ৭২॥ দেবরাজ স্বতাবতঃ দিব্যমৃষ্টি। তথাগি। 

কুৎস্থনূপতি আপনার অঙ্গদ দ্বারা এীরাবতচালনে শ্থীতৃত ইস 

সংঘর্ষণ পূর্বক একাসনে সমাসীন হইতেন॥৭৩| সেই ককুৎস্তের বংশে দি 

নামা মহাযশা কুল-প্রদদীপের জনা হয়। তিনি একোনশত সম 

পূর্বক দেবেন" অশাবরনার্ঘই এ যদ্রের শতসংখয পূর্ণ করেন নাই! 

দিলীপ যখন বাঙ্গ্যশাসন করিতেন, তখন মত্ত বারবিলাসিনীরা বিছা 

অর্দপথে গ্রনুপ্ত হইয়া পড়িলে অনিলদেবও য়ে তাহাদের আনব বর 

করিতে সাহসী হইতেন না। তাহাদিগের দেহ হইতে কোন দব্য হণ
 বা 

হস্তপ্রসারণ করে, এরূপ সামর্ধ্য কাহার? ৭৫॥ বিশ্বজিৎ-যজ্ঞানুষ্ঠাতা দেই রি 

নন্দন রঘু সংগ্রতি পৈতৃক-সাঞাজ্য শার্সম করিতেছেন। তিনি এ জনা 

করিয়া চতুর্দিক হইতে সংগৃহীত ও বর্ধিত ধন্ দানপূর্বাক কেবলমাত্র 

অবশিষ্ট রাখিযাছৈন 1৭৬ দর কারিরাশি গিরিশঙ্ে, আরোহণ গাগরে গা 
পাতালে প্রবেশ এবং ব্রিদিবধামে গমন করিয়াছে তাহার চির? ণ 

ই রি নই নহে দেবা হইতে ফন ছা 
০ রগ (114 



রম্ধুবংশম্। ২৭৩ 

কুলেন কাস্ত্যা বয়স! নবেন, গুণৈশ্চ তৈস্তৈধিনয়প্রধানৈঃ | 
মাত্বনস্তল্যমমুং বৃণীষ, রত্বং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন ॥ ৭৯॥ 
তত স্থন্দাবচনাবসানে, লজ্জাং তনুকৃত্য নরেন্দরকন্া । 
ষ্টা। প্রসাদামলয়! কুমারং, প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণজ্রজেব ॥ ৮০ ॥ 
সা যুনি তশ্মি্নভিলাষবন্ধং, শশাক শালীনতয়! ন বক্ত,মূ। 
৷ রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাত্রয্তিং, ভি্বা নিরাক্রামদরালকেশ্থাঃ ॥৮১ ॥ 
'তথাগতায়াং পরিহাসপূ্ববং, সখ্যাং সখী বেব্রভবদাবভাষে। , 
আর্ধে! ব্রজামোহন্যত ইত্যখৈনাং বধূরসুয়াকুটিলং দদর্শ ॥ ৮২ ॥ 
সা ূর্ণগৌরং রঘুনন্দনস্য, ধাত্রীকরাভ্যাং করভোপমোরুঃ। 

আসপয়ামাস যথাপ্রদেশং, কণ্ঠে গুণ: মন্মিবানুরাগম॥ ৮৩। 
তা অ্রজা মঙ্গলপুষ্পমধ্যা, বিশালবক্ষ-স্থললন্বয়৷ সঃ 
ঈ স্ত কাপিতবানুপাশাং, বিদর্তরাজাবরজাং বরেণ্য; ॥ ৮৪ ॥ 
প্রাপ্তির বস হইলেও ইনি ুরম্ধর পিতার সহিত সমানভাবে গুরুতর সাম্রাজ্য- 
বহন করিতেছেন ॥ ৭৮॥ কৌলীন্ে, কাস্তিতে, নবীন বয়ঃক্রমে এবং বিনয়- 
ম গুরাজিতে ইনি তোমার উপযুক্ত পাত্র; তুমি ইহাকে পতিত্বে বরণ কর 
নের সহিত রত্রের যোগ হউক ॥ ৭৯॥ 
ইনার কথা শেষ হইলে রাজনন্দিনী ইন্দুমতী লঙ্জাসক্কোচ পূর্বক সাক্ষাৎ 
নোর স্ঠায় প্রীতিবিকসিত নেত্রপাত্ত দ্বারা অজকে বরণ করিলেন ॥ ৮০ | 
অজৈর প্রতি যে গাঢ় চিত্তান্রাগ জন্মিয়াছে, লজ্জাবশে যদিও তাহা রাজ- মুখে ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; তথাপি স্থকেশী কুমারীর অঙ্গ ভেদ 
1 রোষাঞ্চ্ছলে সেই অন্ধুরাগ প্রকাশ পাইল ।॥ ৮১ | 
[ঘারীর সেই অবস্থা! দেখিয়া বেত্রধারিণী সখী সুনন্দা পরিহাস সহকারে 
হে পৃজনীয়ে! চল, অন্ত বৃপতি-সমীপে যাই ॥ এই কথা শুনিয়া কুমারী 

চিন্তে সনন্দার প্রতি নেত্রপাত করিলেন ॥ ৮২॥ 
স্তর করভসবৃশ উরুদ্বয়শোভিতা ইন্দুমতী ধাত্রীর হস্ত দ্বারা অজ্জের কঠদেশে 
 অহবাগের নায় মঙ্গচর্ণরঞজিত মাল্য প্রদান কনিলেন | ৮তী। সেই মঙ্গল- 
মী মাল কণঠদেশে সৃতি হইয়া বিশ্বাল বঙ্ষঃগ্রদেশে বিলম্বিত হইলে বরেণ্য 
নৈ করিলেন, যেন বিদর্ভরাজকুমারী ইন্ুমতী মালারূপ তুজপাশে তাহার 
দন চিরিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥ ৰ 



২৭৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তংজলনিধিমনুরূপঃ জহু,কণ্াবতী 
ইতি সমগুণযোগ্রীতযন্ত্্র পৌরাঃ, 
শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্যং বিবক্রঃ ॥ ৮৫। 

্রমুদদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ, ক্ষিতিপতিমগুলমন্যতো! বিতানম্। 

উষসি সর ইব প্রফুল্নপন্নং, কুমুদবন প্রতিপন্ননিন্রমাসীৎ ॥ ৮৬। 

ইতি প্রীরঘুবংশে মহাঁকাব্যে কালিদাসক্কতৌ ন্বয়ংবরবর্ণনো নাম ষষ্ট রগ: 
০5 

সপ্তমঃ সঞ্গ3। 
০০৪০০ 

০০০ 

অথোপযন্ত্া সদৃশেন যুক্তাং, স্কন্দেন সাক্ষাদিব দেবসেনাম্। 

স্বসারমাদায় বিদর্ভনাথঃ, পুর প্রবেশা ভিমুখো বভূব ॥ ১। 

সেনানিবেশান্ পৃথিবীক্ষিতোহপি, জগ্ম,বিভাত গ্রহমন্নভামঃ। 

ভোজ্যাং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্বাৎ, রূপেষু বেশেষু চ সাত্যসূয়াঃ॥ ২ 

এই প্রকারে পরস্পর অন্রূপ-গুণবিশিষ্ট বর-বধূর মিলন হইলে পুরা 

পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিল, “অহো | যেন মেঘমুক্ত শশধরের সহিত গো 

মিলন সংঘটিত হইল; যেন জাহ্বী অনুরূপ পতি সাগরের সহিত দি 

হইলেন।” পুরবাসীদিগের এই সকল কথা৷ অন্ঠান্য রাজাদিগের কর্ণে যার গর 

কর্কশ বোধ হইতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥ তখন সেই স্বয়ংবর-সতার একদিকে 

বিকসিত বরপক্ধীয় ব্যক্তিগণ এবং অপরদিকে তগ্রমনোরথ মলিনমুখনৃগতিনা 

অবস্থান করাতে বোধ হইল যেন, প্রাতঃকালে সরোবরের একদিকে 

পল্মকানন এবং অপরদিকে মুদিত কুমুদবন“বিষ্যমান রহিয়াছে ॥৮£। 

বড়াননের সহিত যেমন দেবসেনার মিলন হয়, সেইরূপ অগনর” র
ে 

মিলিত জগিনীইনুমতীকে লইয়া বিদর্তরা্ নগরাভিমুখে িত হন 
ৃ নি 

দিকে অন্ান্ত রাজমণ্ডলী তোজকুমারীলীতে বিফলমনোরথ হইয়া 
নিগ 

০ ডি দু 8 2218-৩ শত বিচরষভার দি 



রঘুবংশযূ। ৭৫ 

সান্লিধ্যযোগাৎ কিল তত্র শচ্যাঃ, স্বয়ংবরক্ষোভকৃতামভাবঃ। 
কাকুৎস্থমুদ্দিশ্য সমতসরোহপি, শশাম তেন ক্ষিতিপাললোকঃ ॥ ৩। 

তাবগপ্রকীর্ণাভিনবোপচারমিন্ড্রায়ুধষ্োতিততোরণাঙ্কম। 

বরঃ স বধবা সহ রাজমার্গং প্রাপ ধ্বজচ্ছায়নিবারিতোষঃম্ ॥ ৪ ॥ 

ততস্তদালোকনতৎপরাণাং, সৌধেষু চামীকরজালবহস্থ। 
বড়বুরিখং পুরস্ন্দরীণাং, ত্যত্তাগ্যকার্ধ্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥৫ | 
আলোকমার্গং সহস। ব্রজন্ত্যা, কয়া চিহ্দৃবেষ্টনবাস্তমাল্যঃ। 
ব্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবত, করেণ রুদ্ধোহপি চ কেশপাশঃ ॥৬। 
প্রসাধিকালম্থিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমিব। 

উৎস্ষ্টলীলাগতিরাগবাক্ষাদলত্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৭ ॥ 

বিলোচনং দক্ষিণমগ্তনেন, সম্ভাব্য তদ্ঞ্চিতবামনেত্রী | 

তখৈব বাতায়নসন্মিকর্ষং, যযৌ শলাকামপরা বহস্তী ॥ ৮॥ 
গত হইলেন ॥ ২॥ স্বয়ংবরক্ষেত্রে শচীদেবী সন্নিহিত ছিলেন; সুতরাং 
বূপবিদ্ন উৎপাদনে কাহারও সাহস হয় নাই; অজের প্রতি রাজবৃন্দের 
চার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন সকলেই ( ধৈর্্যসহকারে ) সে রোষ দমন 

॥৩॥ এ দিকে বর ও বধূ রাজপথে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে 
রা মাল্যাদি উপচারদ্রব্যে শোভিত, সহত্র ইন্দ্রধনূ্বৎ সমুস্তাসিত তোরণ- 
ও পতাকার ছায়ায় নিবারিতাতপ*হইয়া শোভা পাইতেছিল ॥ ৪। 
'তধন পুরবাসিনী রমণীরা বরদর্শনে উৎস্থক হইয়া অন্ঠান্ত কার্য পরিত্যাগ 
ক সবণয়-গবাক্ষ-শোতিত প্রাসাদমালায় উঠিয়া নানারপ ব্যগ্রতা প্রকাশ 
[তে প্রবত্ত হইলেন॥ ৫॥ কোন রমণী দ্রুতগতিতে গবাক্ষসত্লিধানে গমন 
[তেছিলেন, তখন তাহার কবরীবন্ধন খুলিয়া গেল এবং তাহা হইতে মাল্য- 
সথলিত হইয়া পড়িল; তিনি হস্ত দ্বারা তাহা ধরিয়া রাখিলেন, তাহা যে বন্ধন 
[তে হইবে, সে চিন্তা মনে উপস্থিতচ্ছইল ন! ; সেই ভাবেই তিনি গমন করিতে 
গলেন॥৬। বেশবিন্তাসকারিনী হত্ত দ্বারা কোন রমণীর মরণে অলক্তক 
ত করিতেছিল, তিনি সেই আর্্পদ আকর্ষণ পূর্বক বিজাসগণ্তি বিসর্জন 
়া গবাক্ষসমীপে গমন করিলেন ; গবাক্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র পথ লাক্ষারঞজিত চরণ- 
চিছিত হইল ॥ ৭। কোন রূপবরতীর দক্ষিণনেত্রে অঞ্জন প্রদত্ত হইয়াছিল, 

। মঞ্জনশূন্য ছিল) তিনি সেই অবস্থাতেই কজ্জলশঙ্লীক! লইয়া গবাক্ষ- 



২৭৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

জালাস্তরপ্রেিতদৃষ্টিরন্া, প্রস্থানতিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্। 

নাতিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ, হস্তেন তস্থাববলম্ধ্য বাসঃ ॥ ৯॥ 
অর্ধাচিতা সত্বরমুখিতায়াঃ, পদে পদে দুনিমিতে গলন্তী। 

' কম্াশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমনষ্ঠমূলাপিতসূত্রশেষ! ॥ ১০ ॥ 
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগ্ভৈর্বযাপ্তান্তরাঃ সান্দরকুতৃহলানাম্। 
বিলোলনেত্রভ্রমরৈগরবাক্ষাঃ, সহত্রপত্রাভরণ! ইবাসন্ ॥ ১১। 

তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো, নার্য্যো ন জগ্ম,বিষয়ান্তরাণি। 
তথাহি শেষেব্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং, সর্ববাত্মুন। চক্ষুরিব প্রবিষ্ট ॥ ১২। 

স্থানে বৃতা ভূপতিতিঃ পরোক্ষৈঃ, স্বয়ংবরং সাধুমমংস্ত তোজ্যা। 

পন্মেব নারায়ণমন্যথাসৌ, লভেত কান্তং কথমাত্মতুল্যম্॥ ১৩। 
পরম্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং, ন চেদিদং ছন্দরমযো জয়িয্যৎ। 

_. অস্মিন্ দ্য়ে রূপবিধানযত্রঃ, পত্যাঃ প্রজানাং বিতথোইভবিষ্বুৎ।)1 

সমীপে গমন করিলেন॥৮॥ কোন রমণী গবাক্ষের দিকে নেত্রপাত 
গমন করিতেছিলেন, গমনবেগে তীহার নীবী স্বলিত হইয়া পড়িল, উহা 

বন্ধন করা হইল না; তিনি কঙ্কণাঁদি অলঙ্কারগ্রতায় নাভিবিবর রঞ্জিত ক 

' হস্ত দ্বারা পরিধেয়-বস্ত্র ধরিয়াই রহিলেন॥ ৯॥ কোন রমণী অর্দগ্রথিত কাঙী 

সহ ত্বরিতবেগে গাত্রোথান পূর্বক দ্রুতবেগে গমন করাতে পদে গণে কাধ 

হইতে মণি সকল খুলিয়া পড়িতে লাগিল"; অবধেষে তাহার অনুষঠৃনে ব্ 

অবশিষ্ট রহিল, (তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না) ॥ ১০ ॥ কৌভু! 

বন্তিনী সেই সকল পৌরাঙ্গনার আসবগন্বপূর্ণ চপলনেত্ররূপ ভ্রমরবিশিঃ 

রাজিতে গবাক্ষগর্ভ সমাকীর্ণ হওয়াতে পর্পমালামপ্তিত বলিয়া বোধ & 

লাগিল ॥ ১১। সাহারা তরগত-হ্বদয়ে অজকে দর্শন করিতে প্রত দে 

বোধ হইল যেন, তাহাদিগের অপরাপর ইন্জিয়বৃততি-সমূহ সর্বপরকারে 

মাত্র নয়নেই প্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১২॥  * 

' তখন মহিল্লাকুল পরম্পর বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন / ভোজরাগকুমারী ই 

পরোক্ষে বহসংখকনৃপতি কর্তৃক প্রার্িত হইলেও যে স্বয়ংবর মজগপ্রদ রা 

করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে; নচেৎ কমলা যেমন 
হইতেন ১৩1 রা 

হইয়াছেন, সেইরূপ অনুরূপ পতিলার্তে কি সক্ষম কাধ 
চিত ররর বু ০ ০০০) করিতেন, 
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রতিন্মরৌ নৃনমিমাবভূতাং, রাজ্ঞাং সহজ্রেষু তথাহি বালা । 
গতেয়মাত্মপ্রতিরপমেব, মনো হি জন্মাস্তরসঙ্গতিজ্ঞম্ ॥ ১৫॥ 
ইতাগতাঃ পৌরবধূমুখেত্যঃ, শৃন্ কথাঃ শোত্রন্থখাঃ কুমারঃ। 
উদ্ভাসিতং মঙ্গলসংবিধাভিঃ, সম্বদ্ষিনঃ সল্প সমাসসাদ ॥ ১৬ ॥ 
ততোহবভাধ্যাশড করেণুকায়াঃ, স কামরূপেশ্বরদত্তহস্তঃ | 
বৈদর্ভনিদ্দিউমথো বিবেশ, নারীমনাংসীব চতুঙ্ষমন্তঃ ॥ ১৭। 
মহাহসিংহাসনসংস্থিতোহসৌ, সরতুমর্ধ্যং মধুপর্কমিশ্রম্। ণ 
ভোজোপনীতঞ্চ ছুকূলযুগ্ং, জগ্রাহ সার্দং বনিতাকটাক্ষেঃ ॥ ১৮ ॥ 
দুকলবাসাঃ স বধৃসমীপং, নিন্ে বিনীতৈরবরোধরক্ষঃ। 
বেলাসকাশং স্ফুটফেনরাজির্ন বৈরদস্বানিব চন্দ্রপাঁটৈঃ ॥ ১৯ | 
ত্রার্চিতো ভোজপতেঃ পুরোধা, হুতাগ্সিমাজ্যাদিভিরগ্নিকল্পঃ। 
তমেব চাধায় বিবাহসাক্ষ্যে, বধূবরৌ সঙ্গময়াঞ্চকার ॥ ২০ ॥ 

|] যে এই বরবধূর রূপগঠনে যত্ব করিয়াছেন, তাহা বিফল হইত | ১৪ 
| দ্পতি উভয়ে রতি ও কন্দর্প সন্দেহ নাই; নচেৎ এই কুমারী অসংখ্য তিধ্ কি প্রকারে আত্মসদৃশ পতি নির্বাচন করিয়া লইলেন? জন্মান্তরীণ 
॥ যনের অগোচর থাকে না ॥ ১৫ ॥ 
রাপুত্র অজ পৌরাঙ্গনাগণের মুখ *ইইতে এই প্রকার হ্রুতিমনোহর বাক্য সম মাঙগলরব্য-পৃরিত কন্ঠাদাতৃগৃহে উপনীত হইলেন ॥ ১৬॥ তিনি পাধিপতির হস্ত ধরিয়া হস্তিনীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্বক কামিনীজনের স্টার ভোজবৃপ তিপ্রদর্শিত অত্যন্তরস্থিত চত্বরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৭॥ সেই | তিনি মহার্ঘ সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক ভোজরাজদত্ত মধুপর্কসংঘুক্ত সরদ্ব 
ও বসনযুগল গ্রহণ করিঞ্েন। তৎকালে পুরবালার! তাহার প্রতি কটাক্ষ- 
| করিতে লাগিল॥ ১৮॥ নন্ভবাদিত চন্রররশ্মি যেমন ফেনমালাম্ডিত 
ক বেলা-সমীপে লইয়া যায়, অস্তঃপুরবাসী বিনীত ব্যক্তিরা সেইরূপ পট্র- 
(িলপরিহিত অজকে বধূ ইন্দুমতীসমীপে লইয়া! “গল ॥ ১৯ তথায় অগ্নি- 
তিতা পুরোহিত ঠোজরাজ কর্তৃক সতরুত হইয়া অগ্লিতে আহতি প্রদান দন এবং সেই অগনিকেই বিবাহের 'সাক্ষি্বরপ রাখিয়া দম্পতিকে একত্র 
ভিত করিয়া দিলেন ॥ ২, ॥ সহকার-বৃক্ষ যেমস আপনার গীক্াব তারা রিট. 
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হস্তে হস্তং পরিগৃহা বধ্বা% স রাজসূমুঃ স্থৃতরাং চকাশে। 

অনস্তরাশোকলতাপ্রবালপং প্রাপ্যেব চুতঃ প্রতিপল্পবেন ॥ ২১। 

আসীদবরঃ কণ্টকিতপ্রকোষ্ঠঃ, স্বিন্নাঙ্ুলিঃ সংববৃতে কুমারী। 

বৃত্তিস্তয়োঃ পাণিসমাগমেন, সমং বিভক্তেব মনোভবস্থ ॥ ২২। 

তয়োরপাঙ্গপ্রতিসারিতানি, ক্রিয়াসমাপত্তিনিবন্তিতানি। 

হবীযস্ত্রণামানশিরে মনোজ্ঞামন্টোন্যলোলানি বিলোচনানি ॥ ২৩। 

প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানোরুদর্চিযন্তন্মিথুনং চকাশে। 

মেরৌরুপান্তেঘিব বর্তমানমন্যোন্যসংসক্তমহস্ত্রিযামম্ ॥ ২৪॥ 

নিতত্বগুবরবা গুরুণা প্রযুক্তা, বধূর্বিধাতৃপ্রতিমেন তেন। 

চকাঁর সা মত্তচকোরনেত্রা, লজ্জাবতী লাজবিসগর্মগ্রো ॥ ২৫। 

হবিঃশমীপল্লবলাজগন্ধী, পুণ্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ। 

কপোলসংসর্পিশিখঃ স তস্তা, মৃতূর্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে॥ 
পাশাপাশি পাপ তাত পাগলা 

বন্তিনী অশোকলতিকার পল্পবে সংমিলিত হইয়া শোভা পায় রাজকুমার ' 

সেইরূপ আপনার হত দ্বারা বধূর হাত ধরিয়া অলৌকিক শোতা ধারণ? 

লেন॥ ২১॥ বধূর হস্তস্পর্শে বরের প্রকোষ্ঠদেশ রোমাঞ্চিত হইল? বরে 

্পর্শেও তোজকুমারীর অন্ুলীসমূহ স্বেদবিন্দুতে আর হইয়া উঠিল। 

উভয়ের হন্তমপর্শ যেন অনঙ্গদেবের' পাত্বিকভাবের উদয়রূগ ব্যাপারাক 

নবীন দম্পতিতে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিল ॥ ২২॥ তাহারা 

উভয়কে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র? সুতরাং উভয়েরই সতৃষণদৃষ্টি অগা
 গণ 

ও ইচ্ছাবশে মিলিত হইল; আবার তৎক্ষণাৎ নিবগ্তিত হইয়া নানি 

মনোরম যাতনা গ্রাপ্ত হইল ॥ ২৩॥ যখন সেই দম্পতি উিতশিখ বা 

প্রদক্ষিণ করেন, তখন স্থুমেরগিরির উপান্তে প্রদক্ষিণকারী পরষ্পর মিনি 

নিশির স্তায় বিরাক্মান হইলেন ॥ ২৪ ॥« 

অনন্তর, মন্ডচকোরলোচনা। নিতব্বগুব্রী, লজ্জাবনতা ইদদযতী বি 

পুরোহিতের আদেশে অন্নিতে লাজাপলি প্রক্ষেপ করিলেন। ২৫। ও 
অরি হইতে দত) শমীগন্নব ও লাঙ্গনবপর্ণ পবিত্র ধূর্ী উাগত হইল এ 

কপোলদেশে সেই ধৃমশিখা সংলগ্ন হওয়াতে বোধ হইল ফেন, ্গকাগে 

নার জর ৩৭০০০ পা রা ১১১০০ গাতঞ করাতে বধূর 
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তাগ্রনক্লেদসমাকুলাক্ষং, প্রশ্নানবীজাস্কুরকর্ণপুরমূ। 

বধমুখং পাটলগগুলেখমাচারধূমগ্রহণাদ্বভূব ॥ ২৭ ॥ 

তৌ স্নাতকৈর্ব্ধুমতা চ রাজ্জা, পুরন্ধি,ভিশ্চ ক্রমশঃ প্রযুক্তম্। 
কণ্যাকুমারৌ কনকাসনস্থাবার্্াক্ষতারোপণমন্বভৃতাম্ ॥ ২৮ ॥ 
ইতি স্বস্র্ভৌজকুলপ্রদীপঃ, সম্পান্ঘ পাণিগ্রহণং স রাজা । 

মহীপতীনাং পৃথগর্হণার্থং, সমাদিদেশাধিকৃতানধিশ্রীঃ ॥ ২৯। 
নিঙ্টৈমুদঃ সংবৃতবিক্রিয়াস্তে, হুদাঃ প্রসন্না ইব গৃঢ়নক্রাঃ | 
বৈর্ভমামন্ত্য যযুস্তদীয়াং, প্রত্যপ্য পুজামুপদাচ্ছলেন ॥ ৩০ ॥ 
মরাজলোকঃ কৃতপূর্ববসংবিদারস্তসিদ্ধৌ সময়োপলত্যম্। 
আদাশ্বমানঃ প্রমদামিষং তদাবৃত্য, পন্থানমজস্য তস্থৌ ॥ ৩১। 

ভর্বাপি তাবৎ ক্রথকৈশিকানামনুষ্ঠিতানন্তরজাবিবাহঃ | 

'মধধানুরূপাহরণীকু তত্রীঃ, প্রস্থাপয় দ্রাঘবমন্থগাচ্চ ॥ ৩২ ॥ 
স্পা পিপিপি ীশাশািপিসশীপীপা শি শিপিশপীস্পীপপীশিপিস্পিপীিশ পাপা 

যবাঙ্কুরের কর্ণপুর ম্লান হইল, গণ্ডদেশ পাটলবর্ণ ধারণ করিল এবং নেব্র- 
গ্রনসংযুক্ত বাশ্পবিন্দুতে সমাকীর্ণ হইল ॥ ২৭॥ তৎপরে ন্নাতকবৃন্দ, সবন্ধু- 
'ভোঙ্জরাজ ও পৌরাঙ্মনামগুলী স্বর্ণসিংহাসনাসীন বর-বধূকে আর্্র অক্ষত 
ক্রমে ক্রমে আশীর্বাদ করিলেন ॥ ২৮॥ 

মান ভোজকুলপ্রদীপ বিদর্ভরাজ এই প্রকারে ভগিনীর পরিণয়ক্রিয়া সমা- 
সত অত্যাগত রাজন্যবৃন্দকে পৃথক্ পৃথকৃরূপে সৎকারার্থ অন্ুচরগণের প্রতি 

গরদান করিলেন ॥ ২৯॥ সেই সকল নৃপতিমগুলী স্বচ্ছজলপৃরিত অথচ 
বে কুম্তীরসমাকুল হদের ন্যায় বহির্ভীগে গ্রীতিচিন্ন প্রদর্শন ও অন্তরে অন্তরে 

গোপন পূর্বক ভোজবাজদত্ত সামগ্রীসন্তার উপহানচ্ছলে তহাকেই প্রত্যর্পণ 
[বিদায় গ্রহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥ সেই সমস্ত রাজারা কার্য্যসাধনার্থ পূর্ব হই- 
সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কুমার অজ যৎকালে ( নিজ রাঁজধানীতে ) 
মন করিবেন, তৎকালে প্রমদারূপ উপভোগ্য বস্ত অনায়াসে লাত করা 
ঘ। এই ইচ্ছায় পূর্ব হইতেই) তাহারা অজের পথ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি 
গন | ৩১ | ৃ্ 

দিক দিদর্ভরাজও কনিষ্ঠা ভগিনীর পরিণয়-কারধ্য সমাধানান্মে আপনার 
হানু়ূপ যৌতুকাদি দিয়া অজান্ষে বিনা পদান শবালিন । ঈআপিলিএ জীলীস 



২৮০ কালিদাষের গ্রস্থাবলী। 

তিঅস্ত্রীলোকীপ্রথিতেন সার্ধমজেন মার্গে বসতীরুযিত্বা। 

তম্মাদপাবর্তত কুণ্ডিনেশঃ, পর্ববাত্যয়ে সোম ইবোফরশ্টোঃ॥ ৩৪। 
প্রমন্যবঃ প্রাগপি কোশলেন্ছে, প্রত্যেকমাত্বস্বতয়া বতৃবুঃ। 
অতে৷ নৃপাশ্চক্ষমিরে সমেতাঃ, স্্রীতত্বলাভং ন তদাতুজস্য ॥ ৩৪। 
তমুদ্বহস্তং পথি ভোজকন্যাং, রুরোধ রাজন্যগণঃ স দৃপ্ত; । 
বলিপ্রদিষ্টাং শ্রিয়মাদদীনং, ভ্ৈবিক্রমং পাদমিবেন্দ্রশক্রঃ ॥ ৩৫ | 

তস্তাং স রক্ষার্থমনন্পযোধমাদিশ্ঠ পিত্র্ং সচিবং কুমারঃ। 

প্রত্যগ্রহীৎ পাথিববাহিনীং তাং, ভাগীরথীং শোণ ইবোত্রঙ্: | $ 

পত্তিঃ পদাতিং রথিনং রখেশস্তরলসাদী তুরগাধিরীঢ়ম। 

য্তা গজস্যাত্যপতদ্গজস্থং, তুল্যপ্রতিদ্বন্দি বতৃব যুদ্ধম্॥ ৩৭। 
নদতস্থ তৃর্য্যেষভিভাব্য বাচো, নোদীরয়স্তি স্ম কুলোপদেশান্। 
বাণাক্ষরৈরেব পরম্পরশ্থ, নামোজ্জিতং চাপভৃতঃ শশংস; ॥ ৬। 

অনুগামী হইলেন ॥ ৩২ ॥ অমাবন্যান্তে শশধর যেষন ভাস্করদেবের নিকট হ 
প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ বিদর্ভরাজও পথে ত্রিভুবন-বিশ্রুত অজের সহিত বি 
অবস্থিতি করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবত্ত হইলেন ॥ ৩৩। 

পূর্বে নৃপতিব্ন্দ রঘু কর্তৃক হতৈথব্য্য হইয়াছিলেন; সতরাং রদ । 
প্রতেক রাজারই বিদ্বেষ ছিল) এখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া 

অজের নারীরত্ুলাভ সহ করিতে সমর্থ হইলেন না ৩৪॥ বামনদে ঝা 

্ধ্ধ্য-গ্রহণে উদ্ধত হইলে বলিনন্দন প্রহ্লাদ যেমন তাঁহার চরণরোধ ঝা 

ছিলেন, অজ তোল্কুমারীকে লইয়া গমনে পরত হইলে দৃপ্ত রাজনরগণও ঢে 

তাহার পথ অবরোধ'করিয়া দীড়াইলেন ॥ ৩৫ ॥ উত্তালতরঙ্গসন্কুল শোণনা ( 

জান্থবীকে আক্রমণ করিয়াছিল, কুমার অজও সেইরূপ পিতৃসচিবকে অা। 

সমতিব্যাহারে ইন্দূমতীর রক্ষায় আদেশ করিয়া! (স্বয়ং) সেই মিলিত | 

আঞ্জমণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ | 

তদন্ত তুলযাগ্রতিস্থিতানুসারে সংগ্রাম বাধিল । পদাতি গদাতির 

নীরব মহা দয় সহিত এব গ্ারোহী রোধ সহিত ? 

প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৭॥ তর্্যধ্বনি সমুখিত হওয়াতে ধনুর্ধারীর! পরশ রি 

কথা বুঝিতে লমর্থ হইল না সুতরাং নিজ নিজ বংণের নাম ক 
»৫৯৯০০৯০ পলি 
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টথাপিতঃ সংযতি রেণুরশ্ৈ সাল্্রীকৃতঃ স্যন্দনবংশচক্রৈঃ। 
বস্তারিতঃ কুপ্তরকর্ণতা লৈর্নে্রক্রমেণোপরুরোধ সূধ্যম্ ॥ ৩৯ ॥ 

ম্যাধজ বায়ুবশাদ্বিদীপৈর্মুখৈঃ প্রবুদ্ধধবজিনীরজাংসি। 

তুঃ পিবস্তঃ পরমার্থমতস্যাঃ, পর্যযাবিলানীব নবোদকানি ॥ ৪০ ॥ 

থো রথাঙ্গধনিনা বিজজ্ঞে, বিলোলঘণ্টাকণিতেন নাগঃ। 
তর্তুনামগ্রহণাদ্বভূব, সান্দ্রে রজহ্যাতআপরাববোধঃ ॥ ৪১ ॥ 

নাবৃ্গতো লোচনমার্গতাজৌ, রজোহন্ধকা রস্থ বিজস্তিতস্ত । 
স্বক্ষতাশ্বদ্বিপবীরজন্ম!, বালারুণোহভূদ্রধিরপ্রবাহঃ ॥ ৪২ ॥ 

 ছিন্নমূলঃ ক্ষতজেন রেণুস্তন্তোপরিষ্টাৎ পবনাবধৃতঃ | 
ারশেষস্য হুতাশনস্ত, পুর্রবোখিতো ধূম ইবাবভাসে ॥ ৪৩ ॥ 

হারমূচ্ছাপগমে রখস্থা, যন্ত.নুপালভ্য নিবপ্তিতাশ্রান্। 
ঘঃ সাদিতা নি কতৃংস্তানেব সামর্তয়া নিজপ্ন,ঃ ॥ ৪৪ ॥ 

॥৩৮॥ যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বুর দ্বারা রা দুলিরাশি উিত হইয়া (প্রথমতঃ) রথ- 
কল দ্বারা ঘনীভূত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই গজবৃন্দের কর্ণসধশলন দ্বারা 
তঃ) বিকীর্ণ হইয়া আদিত্যদেবকে আবৃত করিয়া ফেলিল; বোধ হইল 
ধ্যদেবের উদ্দেশে চন্দ্রাতপ সমুখিত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ বর্ধাকালে অভিনব 
্জ গলপানে প্রবৃত্ত হইয়া প্ররুত মত্স্মু যেমন শোভা পায়, মৎস্তাক্কৃতি ধবজ- 
, অনিলবেগে বিদীর্ণমুখ হইয়া সেনাগণোথিত ধূলি পান পূর্বক সেইরূপ 
পাইতে লাগিল॥ ৪০॥ তদনস্তর ধূলিপটল ঘনীভূত হইলে চক্রের শবে 
নতে পারা গেল, ( গলদেশে লম্ঘিত ) বিলোল ঘণ্টার শব্দে হস্তী অনুমিত 
এবং সেন্যবৃন্দ নিজ নিজ প্রভুর নামোল্লেখে আত্মপর চিনিয়া লইতে 
॥৪১॥ যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্তাৎ ব্যাপ্ত ধূলিজালাবৃত অন্ধকারে দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ 
সুতরাং অশ্ব” গঞ্জ ও যোদ্ধবৃন্দের দেহ শ্ত্চ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইলে যে 
প্রবাহ পুন্তীভূত হইল, তাহা তরুণ অরুণতুল্য বোধ হইতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ 
৷ সেই রুধির কর্তৃক ছিন্নমূল ও তদুপরিদেশে অনিলভরে সঞ্চালিত হইয়া 
শিট বছর পূর্ববোদূগত ধূমের ন্যায় বিরাজ কারতে লাগি ॥৪৩। রথি- 
বারজনিত বেদনায় অচেতন হইলে সারথির৷ তদর্শনে অশ্থগণকে বুন্ক্ষেত্র 
্ীনান্তরিত করিয়াছিল, কিন্ত পরক্ষণে রথিগণ, পুনরায় €েতনাপ্রাণ হইয়া 
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অপ্যদ্ধমার্গে পরবাণলুনা, ধনুভূ তাং হস্তবতাং পৃষতকাঃ। 

প্রাপুরেবাত্মজবানুবৃত্া, পূর্বার্ধভাগৈঃ ফলিভিঃ শরব্যম্। 
আধোরণানা: গজসন্নিপাতে, শিরাংসি চক্রেনিশিতৈঃ ক্ষুরাট 
হৃতান্যপি শ্যেননখাগ্রাকোটিব্যাসক্তকেশানি চিরেণ পেতুঃ॥ ৪. 
পূর্ব প্রহর্তা ন জঘান ভূয়, প্রতিপ্রহারাক্ষমম্খ্সাদী। 
তুরঙমন্তন্ধনিষণরদেহং, প্রত্যাশ্রসন্তং রিপুমাচকাও ॥ ৪৭। 
তনুতযজাং বর্দ্মভূতাং বিকোধৈবৃহৎস্থ দন্তেঘসিভিঃ পতন্ছিঃ। 
উদ্ধন্তগগ্নিং শময়ান্বতৃবুর্গজা বিবিগ্লাঃ করশীকরেণ ॥ ৪৮ | 
শিলীমুখোতকুভ্তশিরঃফলাচ্যা, চ্যুতৈঃ শিরক্ত্ৈশ্চষকোত্তরেব। 
রণক্ষিতি; শোণিতমদ্তকুল্যা, ররাজ মৃত্যোরিব পানভূমিঃ॥ 8 
উপান্তয়োনিক্কুষিতং বিহঙ্গৈরাক্ষিপ্য তেভ্যঃ পিশিতপ্রিয়াপি 

কেযুরকোটিক্ষততালুদেশী, শিবা ভূজচ্ছেদমপাচকার ॥ ৫০। 
১০০০ 

িলি সা স্পিন 

সারথিদিগকে তিরস্কার করিতে লাগেল এবং পূর্ধদৃষ্ট পতাকাচিহ্ন দ্বারা এ! 

সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া রোষবশে তাহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইন 

ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্দারীদিগের শরসমূহ অদ্ধপথে শত্রশবে ছিন্ন হইয়াও নি 

প্রভাবে লৌহফলকবিশিষ্ট পূর্বাদ্ধীংশ দ্বারা লক্ষ্যের উপর নিপতিত হই 

হসতিযুদ্ধে হস্ত্যারোহিগণের মস্তক-সবল ক্ষুরাগ্রসদৃশ তীক্ষু চক্রা্ে ছি 

( কিন্তু সহসা ভূতলে পতিত হইল না) গ্রেনপক্ষার নথাগ্রতাগে কেপণা" 

হইল, সুতরাং এ সকল মস্তক অনেক বিলম্বে তৃপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। & 

রোহী যোদ্ধ৷ দেখিল, তাহার প্রহারে শক্রপক্ষ তুর্পৃষ্টে অচেতন ও প্র 

অসমর্থ হইয়াছে; তদ্র্শনে আর তাহাকে প্রহার না করিয়া তাহা? 

সঞ্চারের প্রতীক্ষ। করিয়া রহিল ॥ 8৭॥ দেহপাতে কতসঙ্ক় বর্শধারী যো 

নিষ্কোধিত তরবারির প্রহারে মহাগজবৃন্দের বৃহৎ দত্ত হইতে বহ্ছি বিনিগ 

, লাগিল ? হস্তীর! তাহাতে ভীতিবিত্রপ্ত হইয়া শুগনিঃহৃত সলিল দ্বারা দে 

নির্বাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৮ ॥ তখন ই ফুগবকষত্র শমনরাঙগের “ 

বৎ শোভা পরার্ত হইল, বাণরাজিচ্ছি্ন মন্তক-সমূহ উচ্ভার ফল, পতি 

সকল পানপাত্র এবং শোনিতধারা ম্চপ্রবাহস্বপ্ূপ বোধ*হইতে দি 

একটি ভূজদণের প্রান্ততাগ.পক্ষিগণ খ্ডীরুত করিয়া ফেলিয়াছে; এ 



রঘুবংশম,। ২৮৩ 

চাশ্চরদিষৎ্খড়গহৃতোত্তমা্গঃ, সগ্ভোবিমানপ্রভৃতামুপেত্য | 

মাঙ্গংসক্তম্থরাঙ্গনঃ স্বং, নৃত্যৎ কবন্ধং সমরে দদর্শ ॥ ৫১ ॥ 

ন্যোন্যসৃতোন্মথনাদভূতাং, তাবে সুতে রখিনৌ চ কৌচিৎ। 
শব গদাবায়তসম্প্রহারো, ভগ্মায়ুধৌ বাহুবিমর্দনিষ্ঠৌ ॥ ৫২ ॥ 
রস্পরেণ ক্ষতয়োঃ প্রহত্রে 1রুৎকান্তবাষেঃ সমকালমেব। 
ম্জাভাবেহপি কয়োশ্চিদাসীদেকাপ্নরঃপ্রাধিতয়োধিবাদঃ ॥ ৫৩ ॥ 

[হাবৃভৌ তাবিতরেতমস্মাদ্ভঙগং জয়ঞ্চাপতুরব্যবস্থম্। 
শা পুরোমারুতয়োঃ প্রবৃদ্দৌ, পর্যযায়বৃন্ডেব মহার্ণবোন্মী 1 ৫৪ ॥ 

রেণ ভগ্নেহপি বলে মাহৌজা, যযাবজঃ প্রতারিসৈন্যামেব | 
মা নিবন্টোত সমীরাণেন, যতস্তু কক্ষস্তত এব বহিঃ ॥ ৫৫ ॥ 
ফ্কণেব লোতে সেই খণ্ডিত হস্তখগড বিহঙ্গগণের নিকট হইতে কাড়ি 
কিপ্ন তক্ষণকালে সেই হস্তস্থিত কেছুরাগ্র দ্বার| তালুদেশ ক্ষত হওয়াতে তৎ- 
তাহা পরিত্যাগ করিল ॥ ৫০ ॥ শত্রুর অসিপ্রহারে কোন বীরের মস্তক ছিন্ন 
(সে ততক্ষণাৎ দেবন্ব প্রাপ্ত হইব স্ুরবালাকে বামাঙ্ষসঙ্ষিনী করিল এবং 
' লাগিল, তাহার মস্তকশূন্ঠ দেহ রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছে ॥ ৫১॥ কোন 
(বধ) বীর পরষ্পর যুদ্ধ করিতেছিল, ইত্যবসরে উভয়েরই সারথি নিহত 
তখন বারদয় সারথি ও রথী উভয়ের কার্য্যই সম্পন্ন করিতে লাগিল ) 
বথাখ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে অনেকুক্ষণ গদাযুদ্ধ করিল, অবশেষে গদা 
টে পপর বাহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়েই শমন-তবনে প্রস্থান করিল ॥৫২॥ 
ই বার পরস্পর অস্্রাঘাতে আহত ও যুগপৎ বিনষ্ট হইয়া দেবস্ব প্রাপ্ত 
ট, কিন্ত (স্ুরপুরে গিয়া ) একটি অগ্পরাকে পাইবাঁর জন্ত পরস্পর কলে 
ইল।৫৩॥ পশ্চাৎ প্রবাহিত ও সম্মুখে প্রবাহিত সমীরণ-প্রতাবে মহা- 
ইক ধেক্প পর্য্যারক্রমে একবার উন্নত ও একবার অবনত হয়, ব্যহ- 
? সেইরূপ একবার এক পক্ষের জয়, আবার হয় ত সেই পক্ষের পরা- 
ত আরম্ত হইল॥ ৫৪॥ | 
সর মহাবীর অজ দেখিলেন, বিপক্ষসৈন্ত কর্তৃক আপনার সৈন্য বিমুখী- 
ছে তখন তিনি স্বয়ং (ঘুদধার্থ) বিপক্ষসৈন্ের সন্থুর্থীন হইলেন । 
ধি দুবীরত হয় বটে, কিন্তু বহি, কিছুতেই অপসারিত হয় না, উহা 
£ সংলগ্ন থাকে ॥ ৫৫। গ্রলয়সময়ে মহাবরাহ যেমস মহাসাগরের 
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রথী নিষঙ্গী কবচী ধনুক্মান্, দৃপ্তঃ স রাজন্যকমেকবীরঃ। 

নিবারয়ামাস মহাবরাহঃ, কল্পক্ষয়োদ্বৃত্তমিবার্ণবাস্তঃ ॥ ৫৬।॥ 

স দক্ষিণং তৃণমুখেন বামং, ব্যাপারয়ন্ হস্তমলক্ষাতাজৌ । 

আকর্ণকৃষ্টা সকৃদস্ত যোদ্ধ,মৌ 'ব্বীব বাণান্ স্ুষুবে রিপুন্ান্॥ ৫৭ 
স রোষদ্টীধিকলো হিতোষ্ট্বজে দ্ধ রেখা জকুটারবহস্তিঃ | 

তস্তার গাং ভল্পনিকৃত্তকণেন্থ ক্কারগর্ভৈদ্বিষতাং শিরোভিঃ ॥ ৫৮ | 

সর্বর্বলানৈধ্িরদপ্রধানৈঃ, সর্ববাযুধৈঃ কঙ্কটভেদিভিশ্চ। 

সর্বপ্রযত্রেন চ তূমিপালাস্তস্মিন প্রজহযু খি স্বব এব॥ ৫৯। 

সোহম্ত্রবজৈশ্ছন্নরথঃ পরেষাং, ধ্বজাগ্রমাত্রেণ বভৃব লক্ষাঃ। 

নীহারমগ্জো দিনপূর্ববভাগঃ, কিঞ্চিতপ্রকাশেন বিবন্বতেব ॥ ৬: 

প্রিয়ংবদাৎ প্রাপ্তমসৌ কুমার, প্রাযুঙস্ত রাজন্বধিরাজসূনুঃ। 

গান্ধর্ববমন্ত্রং কুম্ুমাস্ত্রকান্তঃ, প্রন্থীপনং স্বপ্ননিবৃত্তলৌল্যঃ ॥ ৬১। 

উচৃলিত জলবেগ প্রশান্ত করিয়াছিলেন, তুনীর-বর্ধরধারী ধনুদ্ধর অঙও দে 

রথারূঢ হইয়া একাঁকীই নরপতিগণের আক্রমণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। 

সংগ্রামকাঁলে দেখা গেল, তাহার দক্ষিণ-হস্ত তৃণীরমুখে উত্তমরূগে মংলা 

কিন্তু তিনি যে কোন্ সময়ে বাণসঞ্চালন ও কোন্ সময়ে বাণ প্রয়োগ করিতে 

তাহ! কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না । সেই বীরবরের কার্মুকঙ্জা এ 

মাত্র আকর্ণ সমাকষ্ট হইয়া অনবরত্ত শক্রনাণী বাণরাশি প্রসব করিতেন 

করিল ॥ ৫৭॥ তাহার ত্লান্ত্রে ছিন্নভিন্ন হইয়া শক্রপক্ষের শিরোদেশ ও 

সমারৃত করিল। এ সকল মস্তক সুস্পষ্ট উদ্ধরেখাযুক্ত-ভ্রকুটিকুটিল এবং £ 

দিগের ওষ্ঠপুট লোহিতবর্ণ এবং রোধদষ্ট। অজ এরপ ক্ষিপ্রহত্তে সেই সকন। 

ছেদ্দিত করিলেন যে, সেই ছিন্মন্তকও হস্কারশব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিন।! 

রাজবদ্দ যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রযত্র পহকারে অজের প্রতি গজপ্রধান চর 

ও নানাপ্রকার বর্ঘমতেদী অন্ত্ররাজি প্রয়োঠী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯1 

' কুল-প্রক্িপ্, অন্্রাজিতে অজের রথ সমাবৃত হইয়া! ডিল, কেবনারট 

ধরন দুষ্ট হইতে লাগিল। আদিত্যদেব কিঞিমাতর প্রকাশিত হইরে 

গ্রীতঃকাল যেরূপ শোতা পায়, অজও তখন সেইরূপ শোতা রণ করনে 

সতত জাগরূক, মদননুন্দর, মহারাজকুমার অজ প্রিয়ংবরণনাম চা 
১০ পপ এসি আবাসন অজঃপব তিনি বিপক্ষ রাজন 



রঘুবংশমূ । ২৮৫ 

ততো ধনুকষ্ষণমূঢ়হস্তমেকাংসপর্্যস্তশিরস্ত্রজালম্। 
তস্থো ধবজস্তত্তনিষগনদেহং, নিদ্রাবিধেয়ং নরদেবসৈন্ম্ ॥ ৬২ ॥ 

ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেহধরোষ্টে, নিবেশ্ দখো জলজং কুমারঃ। 
যেন স্বহস্তার্জিতমেকবীরঃ, পিবন্ যশো মূর্তমিবাকভাসে ॥ ৬৩॥ 

 শশ্বস্বনাভিজ্ঞতয়! নিবৃত্াস্তং সন্শশত্রং দদৃশ্ডঃ স্বযোধাঃ। 

নিমীলিতানামিব পর্কজানাং, মধ্যে ক্ষুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কম্ ॥ ৬৪ ॥ 

সশোণিতৈস্তেন শিলীমুখা গ্রৈনিক্ষেপিতাঃ কেতুষু পার্থিবানাম্। 

যশে হৃতং সম্প্রতি রাঘবেণ, ন জীবিতং যঃ কৃপয়েতি বর্ণাঃ ॥ ৬৫ ॥ 

সচাপকোটিনিহিতৈকবাহুঃ, শিরক্ত্রনিক্র্ষণভিন্নমৌলি;। 
ললাটবদ্ধশ্রমবারিবিন্দুরভীতাং, প্রিয়ামেত্য বচো বভাষে ॥ ৬৬॥ 
ইতঃ পরানর্ভকহার্য্যশন্ত্রান্, বৈদর্ভি! পশ্যানুমতা ময়াসি। 

এবংবিধেনাহবচেষ্টিতেন, ত্বং প্রার্থ্যসে হস্তগতা মমৈভিঃ ॥ ৬৭ ॥ 
হা প্রযোগ করিলেন ॥ ৬১॥ সেই অন্প্রভাবে সসৈষ্ঠ বৃপতিমণ্ডলী নিদ্রাভি- 
ত হইয়া পড়িলেন, তাহাদের হস্ত-সমূহ আর ধন্থুরাকর্ষণে সক্ষম হইল না? তীহা- 
গের শিরম্াণ-সকল ্বন্ধোপরি নিপতিত হইল; তাহার! ধবজ অবলম্বন পূর্বক 
দ্রাভিভূত হইয়া রহিলেন ॥ ৬২॥ তৎপরে রাজনন্দন অজ প্রিঘ্নতম কর্তৃক 
তরস নিজ অধরৌষ্ঠে শঙ্স্থাপন পূর্বক মুখবাঘুতে উহা! পরিপুরিত করিলেন; 

দরে অনুমিত হইল ধেন,সেই অদ্ধিতীত্ত বীর স্বকরোপাজ্জিত প্রত্যক্ষ যশোরাশি 
ন করিতেছেন ॥৬৩॥ সেই শঙ্খের ধনি হইবামাত্র তাহার সৈন্যমগুলী অজে- 
স্ঙ্থধ্বনি জানিতে পারিয়া আশু তথায় উপস্থিত হইল; দেখিল, মুকুলিত 

[দলমধ্যে বারি-প্রতিবিদ্বিত শশধর যেমন শোতা৷ প্রাপ্ত হন, যুবরাজ অজও 

ইরপ প্রস্থুপ্ত বিপক্ষকুলমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন॥ ৬৪ ॥ 

তদনস্তর অজ রুধিরজিপ্ত বাণ দ্বারা রাজন্যবর্গেগ ধ্বজ-সমূহে এই কয়েকটি 
ক্র সম্িবেশিত করিয়া দিলেন যে, “হে রাজন্যবৃন্দ! রঘুনন্দন তোমাদিগের 
ঝ্রাশি হরণ করিলেন,কিন্তু কূপাবশীবর্তী হইয়! প্রাণ হরণ করিলেন না” ৬৫। 
শ্রমে অজের ভালতট হইতে ঘর্ম্ববিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল, শশিরন্ত্রাণ অপ- 
রিত হওয়াতে কেশবন্ধন শিথিলীভূত হইল; তখন তিমি তয়চকিতা ইন্দু 
ঠীর নিকট উপস্থিত হইয়। শরাসনের কোটিপ্রদেশে একটি হস্ত রাখিয়া বলিতে 
র্থকরিলেন।৬৬| হে বিদর্ভরাজকুমারি ! আমার আদেশে তুমি এই শক্রকুলের 
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তস্তাঃ প্রতিদবন্দিভবাদ্িষাদাৎ, সচ্ঠো|বিমুক্তং মুখমাবভাসে। 
নিঃশ্বাসবাম্পাপগমাণ প্রপন্নঃ, প্রসাদমাতীয়মিবাত্াদর্শ; ॥ ৬৮। 
হৃষ্টাপি সা হ্বীবিজিতা! ন সাক্ষাদ্বাগৃভিঃ সখীনাং প্রিয়মভাননং 
স্থলী নবাস্তঃপৃষতা ভিবৃষ্টা, মযুরকেকাভিরিবাত্রবন্দম্॥ ৬৯॥ 
ইতি শিরসি স বামং পাদমাদায় রাজ্ঞামুদবহদনবদ্যাং ভামবগ্যাদগে 
রথতুরগরজোভিত্তসত র্ষালকা গ্রা,সমরবিজয়লক্ষনীঃ সৈব মূর্ত বড় 
প্রথমপরিগতার্থস্তং রঘুঃ সন্নিবৃত্ত,বিজয়িনমতিনন্দ্য শ্লাঘাজায়াসাম 
তদ্ুপহিতকুটুম্বঃ শান্তিমার্গোৎসুকোইভূৎ, 

ন হি সতি কুলধুধ্যে সূষ্যবংশ্ঠা গৃহায়॥ ৭. 
ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাঁকাব্যে কালিদারুতৌ অজপািগ্রহণো নাম সপ্তম দর্ 
সাপ শিস শাীশিশিপশািশীশীপাশািটি ০৩৫০ চি 

প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এখন একটি শিশুও ইহাদিগের নিকট হইতে মণ 
. করিয়! লইতে সমর্থ। হায়! ইহার! এইরূপ রণকৌশলে আমার হস্ত হ 

তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল ॥ ৬৭ | 

নিশ্বীসবায়ু অপসারিত হইলে যুকুরে যেমন নিজ নির্ম্মলতা পরিরৃষ্ট হয 
কুমারের বাক্য শ্রবণে) শক্রতয়জনিত বিষাদ হইতে পরিমুক্ত হইযা ইনু 
বদনপদ্মও তখন সেইরূপ বিমলতাব ধারণ করিল ॥ ৬৮॥ তখন তিনি'যার 
নাই আনন্দ-বিজড়িত হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জাঁবশে প্রিয়তম অজকে অতি 

করিতে সক্ষম হইলেন না। নববারিসিজ্জ বনস্থলী যেরূপ ময়ূরের বেক 

জলদমগুলের অতিনন্দন করে, তিনিও সেইরূপ সখীবৃন্দের প্রমুখাৎ গ' 

অভিনন্দিত করিলেন ॥৬৯॥ এই প্রকারে অনিন্দ্যচরিত যুবরাজ অজ নৃপতিম 

শিরোদেশে বামচরণ সমর্পণ পূর্বক অনিন্দনীয়া! ইন্দুমতীকে লইয়া গ্রস্থান ৭ 

রথাশ্বখুরে ধুলিজাল সমূখিত হইয়া ইন্দুমৃতীর অলকরাজি রাক্ষ করিয়া ফেরি! 

সময়ে ইন্দুমতীকেই অজের যূক্তিমতী বিজয়লক্ী বলিয়া বোধ হইতে লাগন। 
এ দিকে অজের জয়লাভ ও পরিণয়বৃততান্ত সমস্তই মহীপতি রঘু পূর্বেই 

'হইয়াছিলেন। এখন সেই অজকে বিজয়ী ও প্রশংসনীয় পত্ধীর সহিত দমাগড 

তাহার অভিনন্দন করিলেন । তদনস্তর তিনি আপনার সহধশ্ি্ির রক্ষাতার 

উপর সমর্পণ করিয়া মোক্ষপথের পথিক হইলেন। কারণ,পুত্র কুলতার বহদ 

সক্ষম হইলে কু্ধযবংীয় রাজগণ আর গার্হস্থ্য শ্রমে অবস্থিতি কারেন না।1)1 
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অথ তশ্য বিবাহকৌতুঁকং, ললিতং বিভ্রত এব পার্থিবঃ। 
ব্থধামপি হস্তগামিনীমকরোদিন্দুমতীমিবাপরাম্ ॥ ১॥ 
দুরিতৈরপি কঞ্ডমত্মসাত, প্রধতন্তে নৃপসূনবো হি যৎ। 
তছুপস্থিতমগ্রহীদ্জ?, পিতুরাজ্ঞেতি ন ভোগতুষ্জয়। ॥ ২॥ 
মনুভূয় ধশিষ্টসম্ততৈত, সলিলৈস্তেন সহাভিযেচনম্। , 
বিশদৌচ্ছ সিতেন মেদিনী, কথয়ামাস কৃতার্থতামিব ॥ ৩ ॥ 
স বভূব দুরাসদঃ পরৈগু রূণাথরববিদা কৃতক্রিয়ঃ | 
পবনাগ্নিসমাগমে হায়ং, সহিতং ব্রহ্ম যদন্ত্রতেজসা ॥ ৪॥ 
রঘুমেব নিবৃত্তযৌবনং, তমমন্যন্ত নরেশবরং প্রজাঃ। 
সহি তস্য ন কেবলাং শ্রিয়ং, প্রতিপেদে সকলান্ গুণানপি ॥ ৫ ॥ 
আধিকং শুশুভে শুভংযুনা, দবিতয়েন দ্বয়মেব সঙ্গতম্। 
পদযৃদ্ধমজেন পৈতৃকং, বিনয়েনাস্ত নবঞ্চ যৌবনম্ ॥ ৬। 

দনন্তর রঘু পরিণয়-সথত্রধারী পুত্র অজের হস্তে দ্বিতীয়া ইন্দুমতীর স্তায় 
[কেও সমর্পণ করিলেন ॥ ১॥ অপরাপর রাজকুমারেরা নানারূপ কুকার্যয 
ন বাজ্য করগত করিতে প্রয়াস পান, যুবরাজ অজ পিতার অন্নমতি-পাল- 
'তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন, তোগতৃষ্ণ-শান্তির জন্য নহে ॥ ২। মহামুনি 
তত অভিষেকসলিলে অজের সহিত পৃথিবীও অভিষিক্ত হইলেন); তখন ইল যেন, ধরা সতী গুণশীল পতি লাত করায় সুস্পষ্ট উচ্দ্বাস দ্বারা কৃতার্থতা 
করিলেন ॥ ৩।॥ 

ধর্ববেদবিশারদ কুলগুরু বশিষ্ঠ বিধানান্ুসারে অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত যুবরাজ অজ বিপক্ষকুলের ু্র্য হইয়া উঠিলেন। কারণ, অগ্নির সহিত যোগ হইলে বহ্ছির তেজ যেমন সহছঃসহ হয়,ক্ষত্রিয়তেজের সহিত ব্রহ্মতেজের 
বটিলে ক্ষান্ত তেজও সেইব্বপ দুঃসহ হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥ প্রক্াপুঞ্জ (অজকে ও হইয়া মনে করিল, যেন রখুই পুনর্ষৌবন প্রাপ্ত হইয় উপস্থিত হইলেন । 
কেবলমাত্র বাজ্য নহে, অজ সমগ্র পেতৃক গুণরাশিরই অধিকারী হই- 
॥ তধন সমুদ্ধিমান পৈতৃক পদ মঙ্গলভাজন; অজের সহিত এবং অজের 
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সদয়ং বুভূজে মহাভুজঃ, সহসোঘেগমিয়ং ব্রজেদিতি। 

অচিরোপনতাং স মেদিনীং, নবপাণিগ্রহণাং বধূমিব ॥ ৭। 

অহমেব মতো! মহীপতেরিতি সর্ববঃ প্রকৃতিষচিন্তয়ৎ। 

উদধেরিব নিম্বগাশতেঘভনন্নাস্ত বিমানন। কচিৎ ॥ ৮॥ 

ন খরো ন চ তুয়সা মৃদুঃ, পবমানঃ পৃথিবীরুহানিব । 
স পুরস্কৃতমধ্যমরূমো, নময়ামাস নৃপা ননুদ্ধীরন ॥ ৯। 

অথ বীক্ষ্য রঃ প্রতিঠিতং, প্রকৃতিষাআুজমাত্মবত্য়া। 

বিষয়েহু বিনাশধর্মন্, ত্রিদিবস্থেষপি নিঃস্পৃহোহভবৎ | ১০। 

গুণবতনৃতরোপিতশ্রিয়ঃ, পরিণামে হি দিলীপবংশজাঃ 

পদবীং তরুবন্কবাসসাং, প্রযতাঃ সংযমিনাং প্রপেদিরে ॥ ১১। 

তমরণ্যসমাশ্রয়োন্মুখং, শিরসা বেষ্টনশৌভিনা স্ৃতঃ। 

পিতরং প্রণিপত্য পাদয়োরপরিত্যাগমযাচতাত্মনঃ ॥ ১২। 

নবযৌবন বিনয়ের সহিত সমবেত হইয়। অধিকতর শোভা প্রা হইল 

নবপরিপীতা বধূর প্রতি বলপ্রকাশ করিলে সে যেমন উদ্বেজিত হা 

পাঁছে বলপপ্রয়োগ করিলে অচিরপ্রাপ্ত বসুন্ধরা সহসা! উদ্বেঞ্জিত হ্যা 

এই আশঙ্কার মহাবাহু অজ সদরতাবে তীহাকে ভোগ করিতে লাগিলেন 

শত শত তরক্সিণী গিয়া মিলিত হইলেও মমুদ্র যেরূপ কখনও কাহার, 

অবহেলা! প্রদর্শন করেন না, অজও সেইরঁপ কোন প্রজার প্রতিও অবমানন 

রন করিতেন না; সুতরাং প্রজাপুঞ্জমধ্যে সকলেই মনে করিত। | 

মহীপতি অজের প্রিয়পান্ ॥ ৮ ॥ 

অজের স্বভাব নাত্যুগ্র ও নাতিমৃছ ছিল? তিনি এই উভয়ের মধ 

করিয়। অবস্থিত ছিলেন) নাত্যুগ্র ও নাতিমৃছ বায়ু বদ রং 

ন| করিয়া অবনমিত করিয়] দেয়, অজও সেইরূপ রাজন্তমগুলীকে | (উর 

: , কম্গিয়া) বশবর্তী করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥৯॥ অজ নির্বিকার-হা। 

র্গাপুপ্সের অদ্গুরাগপাত্র ইহা দেখিয়া নরগতি রঘু নশ্বর বগীয় বিষে 

স্পৃহ হইলেন ॥ 5০ ॥ 

: দ্রিলীপকুলসন্তৃত নৃপতিরা শেষজীবনে গুণশীল পুত্রের প্রতি সাঃ 

প্রধীন পূর্বক সংযতহৃদয়ে তরণবষমবাস! সংযমী খবিগীণের গা 
_ পুশ্টীমযগিত শি 
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_ রঘুরশ্রমুখস্থ তন্ত তত, কৃতবানীপ্সিতমাতজপ্রিয়ঃ। 
নন তু সর্প ইব তবচং পুনঃ, গ্রতিপেদে ব্যপবঞ্ভিতাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥। 
স কিলা শ্রমমন্ত্যমাশ্রিতো, নিবসন্নাবসথে পুরাদৃবহিঃ ৷ 
সমূপাস্তত পুক্রভোগ্যরা, স্সষয়েবাবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ শরিয়া ॥ ১৪ ॥ 
প্রশমস্থিতপুর্রবপার্থিবং, কুলমভ্যুগ্ঠতনূতনেশ্বরম্। 
নভসা নিভৃতেন্দুন! তুলামুদ্িতাকেণ সমারুরোহ ॥ ১৫। 
যতিপার্থিবলিঙ্গধারিণৌ, দৃশাতে রঘুরাঘবৌ জনৈ:। 
অপবর্গমহোদয়ার্থয়োভ্ বমংশাবিব ধন্মায়োর্গতৌ ॥ ১৬ ॥ 
অজিতাধিগমায় মন্ত্রিভিযুখুজে নীতিবিশারদৈরজঃ | 
নপায়িপদোপলবয়ে, রঘুরাপ্তৈঃ সমিয়ার যোগিভিঃ ॥ ১৭॥ 
নৃপতিঃ প্রকুতীরবেক্ষিতুং, ব্যবহারাসনমাদদে যুবা। 
পরিচেতুমুপাংশু ধারণাং, কুশপুতং প্রবয়াস্্ব বিউরম্ ॥ ১৮ ॥ 

পাটি াপপিস্পীত শা শশা পপিপ্পী পপ ৮ 

গাদবন্দন পূর্বক কহিলেন, পিতঃ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাই- 
|| ॥ ১২ ॥ 

যরজবৎসল রঘু বাপ্পাকুলনেত্র পুত্র অজের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন বটে, 
মর্প যেমন পরিত্যক্ত নির্মোক পুনব্বার গ্রহণ করে না, তিনিও সেইরূপ 
্ রাজ্যশ্রী আর গ্রহণ করিলেন নাশ ১৩॥ সেই জিতেক্জ্িয় চি ্র্রজ্যা 
রিয়া গ্রামের বহির্দেশে এক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তখন পুক্র- বাজ পু্রবধূবৎ তাহার শুশ্রষায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৪। সমুদিত হূর্য্য ও 
শোগ্ত শশাঙ্কমগ্ল দ্বারা গগনতল যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, শাস্তিপঙ্ষাশ্রিত 
হৃপতি রঘু ও শবাত্যুদয়বান অজ কর্তৃক সেই ক'জবংশও সেইরূপ শোভা রিন। ১৫ যতিলক্ষণধারী রঘু এবং রাজলক্ষণধারী তৎপু্র অজ এই 
'ক দেখিয়া লোকে মনে করিতে ল্লাগিল যেন, অপবর্গ ওমহোদয় সাধন- দিয়ের অংশ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে ॥ ১৬॥ বি রে যে সকল রাজ্য অধিকার করা হয় নাই, ভৎসমস্ত অগ্লিকৃত করিবার- 
অজ নীতি মমাত্যব্বদাসহ এবং মোক্ষপদাভিলাষী রঘু তত্বদর্শাী যোগি- ই ১৭॥ যুবরাজ অজ প্রজাপুঞ্জের চরিত্র জানিবার অভি- 
ৃ য় ধর্মাসন গ্রহণ জলিল আক শত) 10507 



২৯০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অনয়ৎ প্রভৃশক্তিসম্পদা, বশমেকো নৃপতীননন্তরান্। 

অপরঃ প্রণিধানযোগ্যয়া, মরুতঃ পঞ্চ শরীরগৌচরান্ ॥ ১১। 

অকরোদচিরেশ্বরঃ ক্ষিতে, দ্বিষদারন্তকলানি ভম্মসাৎ। 

ইতরো দহনে স্বকম্ম্ণাং, ববৃতে জ্ঞানমরেন বহ্ছিন| ॥ ২০। 

পণবন্ধমুখান্ গুণানজঃ, ষড়,গাযুওক্ত সমীক্ষ্য তৎফলমূ। 

রঘুরপ্যজয়র গুপত্রয়ং, প্রকৃতিস্থং সমলো কাঞ্চন? ॥ ২১। 

ন নব প্রভূরা কলোদয়াৎ, স্থিরকর্মী! বিররাম কর্মণঃ। 

নূচ যোগবিধের্নবেতরঃ, স্থিরধীরা পরমা ক্কাদর্শনাত ॥ ২২। 

ইতি শক্রঘু চেন্দিযেু চ, প্রতিধিদ্ধপ্রদরেযু জাগ্রাতৌ। 
প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়োরুভয়ীং সিদ্ধিমুভাববাপতুঃ ॥ ২৩। 

অথ কাশ্চিদজব্যপেক্ষয়া, গময়িত্ব। সমদর্শনঃ সমাঃ। 

তমনঃ পরমাপদব্যযং, পুরুষং যোগসমাধিনা রঘুঃ ॥ ২৪। 
সি রি নিলি শি শশশািশাশীশিশিশ

সপিপািসা শিস ডি আপ শপ শীশিশীটিটিশশিতি পাচ 

সাঁধনার্থ পবিত্র কুশাসন আশ্র় করিলেন ॥ ১৮ ॥ একজন প্রভৃশতিবনে নিক 

রাজবৃন্দকে বশীভূত করিতে উদ্যত হইলেন আর একজন সমাধিগ্রতার ! 

পঞ্চবামুকে আয়ত্ত করিতে আরম্ত করিলেন ॥ ১৯॥ নবীন রাজা তুমুল 

গণের নিখিল কর্মফল ব্যর্থ করিয়া দিলেন আর রঘু তৰজ্ঞানময় অগ্িতে দি 

ফল দৃদ্বীভূত করিতে আর্ত করিলেন ॥ ২০ ॥ অজ ফলানুসন্ধান সহকারে 

বিগ্রহ ইত্যাদি ষড় গুণ প্রয়োগ করিতে আরন্ত করিলেন আর রঘু বাঁ? 

মুৎপিণে তুরাযষ্টি ও নির্বিকার হইয়া সাদি ত্রিগুণকে পরাভূত করিতে? 

করিলেন ॥ ২১ যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হইত, ততক্ষণ নবতূপতি গঞ্জ 0 

হইতে ক্ষান্ত হইতেন না আর স্থিরকর্মা রও যাবৎ পরমাম্মার দর্শনলাঙ 

তাবৎ যোগসাধন হইতে বিরত হইতেন না.॥ ২২ এই প্রকারে তাহার 

য় ও মোক্ষলাতে একান্ত অন্থুরাণী হইয়া শক্র ও ইন্রিয়গ্রামের রতি! 

সতর্ক রহিলেন এবং এ সকলের স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিয়া আট? 

সি্ধিই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৩। । 

এইরপে পুত্রের অনুরোধে সর্বভূতে তুল্যদর্শা রঘু, কতিপা রি 

বাহিত করিষ্া যোগ ও সমাধি-প্রতাবে সৈই যায়াতীত অধার গরমগূর 
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শ্রতদেহবিসঙ্জনঃ পিতুশ্চিরমশীণি বিমুচ্য রাঘবঃ । 

বিদধে বিধিমস্য নৈষ্টিকং, যতিভিঃ সার্দমনগ্লিমন্সিচিৎ ॥ ১৫ ॥ 
অকরোৎ স তদৌর্দদৈহিকং, পিতৃভক্ত্যা পিতিকার্যাকল্পবিৎ। 
নহি তেন পথ তনুত্যজস্তনয়াবর্জিতপিগুকাঙ্কিণঃ ॥ ২৬ ॥ 

স পরার্দাগতেরশোচাতাং, পিতুরুদ্দিশ্ব সদর্থবেদিভিঃ | 

শমিতাপিরধিজ্য কাণ্মুক?, কাতবানপ্রতিশাসনং জগ ॥ ২৭ ॥ 

ক্ষিতিরিন্দূমতী চ ভামিনী, পতিমাসাগ্ত তমগ্র্যপৌরুষম্। 
প্রথমা বভরত্রসুরভূদপরা বীরমজীজনৎ স্থৃতম্ ॥ ২৮॥ » 

দশরশ্মিশতোপমদ্রাতিং, যশসা দিক্ষু দশস্বপি শ্্তম্। 

দশপুর্নরগং যমাখায়া, দশকগারিগুরং বিদ্ববু ধার ॥ ১৯। 
এষিদেবগণন্বধাভৃজাং, আুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ | 
মনুণদমূপেয়িবান্ বভে৷ পরিধেমুক্তি ইবোফদীধিতিঃ ॥ ৩০ ॥ 

পিতার দেহত্যাগ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাগিক রপুনন্দন অজ অনেকক্ষণ 
ৎ অবিবূল অশ্রুবর্ষণ করিলেন; ততৎপরে সন্ন্যাসিবৃন্দের সাহাধ্যে পিতার 

ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ; পিতার দেহ অগ্নিসৎকার করিলেন ন|; কারণ, 
নজানিতেন, ধাহার1 সমাধিবলে দেহত্যাগ করেন, তাহাদের দেহ অগ্নিসৎকার 
[নিষিদ্ধ ॥ ২৫ ॥ ধাহার। যোগপ্রভাবে দেহ ত্যাগ করেন, সেই সকল মহাত্মারা 
দ্তাপণ্ডের কামনা করেন না সত্য, তথাপি শ্রাদ্ধবিধিবিশারদ অর্জ পিতৃতক্তি 
| পিতার ও দেহিক ক্রিয়াকলাপ ( যথাবিধি ) সম্পাদন করিলেন ॥২৬॥ পিতা 
ক্লণাত করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশে শোক করা কর্তব্য নহে, এই বিবেচনা 
য়া নরপতি অজ তত্বজ্ঞ পণ্ডিতমগ্লীর সাহায্যে আপনার মনঃকষ্ট দূর করিলেন 
(কাণুকে জ্যারোপণ পূর্বক সমগ্র জগৎ নিজ শাসনের আয়ত্ত করিয়া ফেলি- 
[॥২৭॥ সেই প্রবলপরা্রান্ত অঙ্কে স্বামী প্রাপ্ত হইয়া বস্ুমতী ও ইন্দুমতী 
ছই জনের মধ্যে একজন ( বস্ুমৃতী) রত্রপ্রসবিনী এবং দ্বিতীয়া ( ইন্দুমতী) 
প্রসবিনী হইলেন ॥ ২৮। ইন্দুমতীর গর্ভে যে বীরপুজের জন্ম হইয়াছিল, তিনি 
দনবৈরী রামের পিতা। তিনি অযুত হু্য্যবৎ দ্যুতিমান্ ছিলেন; তাহার 
তা দশদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল; রথশবের প্রথমে দশ-শব্দ যোগ করিলে যাহা 
বধমণ্ডলী তাহাকে সেই 'দশরথ নামে অভিহিত করিতেন ॥ ২৯ ॥ | 
ধরণীপতি অধ্যয়ন দ্বারা মুনিবন্দের, যজ্ঞ-সম্পাদন দ্বার সুররন্দের। এবং 



২০২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

বলমার্ভভয়োপশান্তয়ে, বিদ্ষাং সৎকৃতয়ে বহু শ্রুতম্। 

বস্থ ত্য বিভোর্ন কেবলং, গুণবন্তাপি পরপ্রয়ৌজন] ॥ ৩১। 

স কদাচিদবেক্ষিতপ্রজঃ, সহ দেব্য। বিজহার স্তুপ্রজাঃ। 

নগরোপবনে শচীসখো, মরুতাং পালয়িতেৰ নন্দনে ॥ ৩২। 

অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ, জ্রিতগৌকর্ণ নিকেতমীশ্রম্। 
উপবীণযিতুং যয রবেরুদয়াবৃত্তিপথেন নারদঃ ॥ ৩৩। 
কুহ্থমৈগ্রখিতামপার্থি বৈঃ, অজমাতোদ্যশিরোনিবেশিতম। 

অহ্রৎ কিল তস্য বেগবানধিবাসম্পৃহয়েব মারুতঃ ॥ ৩৪। 
ভ্রমরৈঃ কুন্তরমানুসারিভিঃ, পরিকীর্ণা পরিবাদিনী মুনেঃ। 
দদূশে পবনাবলেপজং, স্জতী বাষ্পমিবাঞ্জনাবিলম্ ॥ ৩৫। 

. অভিভূয় বিভূতিমার্তবীং, মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্। 

নৃপতেরমরস্রগাপ সা. দয়িতোরুস্তনকো টিসৃস্থিতিম্॥ ৩৬ 
পুত্রোৎ্পাদন দ্বারা পিতৃবৃন্দের ধণ হইতে বিযুক্ত হুয়া পরিবেষশ্তয ্ঘঃ 

বিরাঁজ করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ বিপন্নদ্দিগকে রক্ষা করিবার জন্যই মই 

অজের বল এবং পঙ্ডিতগণের সম্মানরক্ষার জন্যই তীহার প্রভূত শান্চ্ঠা! 
“ হইয়াছিল; সুতরাং তাহার এশ্বর্য থে কেবলমাত্র পরোপকারোদেশেই ছিন। 

নহে? তাহার সমগ্র গুণরাজিই পরপ্রয়ৌজনসাধক হইয়াছিল ॥ ৩১। 

দেবরাজ যেমন শচী সহ নন্দনবনে রিহার করেন, স্মুপুক্রবান্ গ্রঙ্গারগ 

অজ একদিন সেইরূপ ইন্দুমতী সমভিব্যাহারে রাজধানীর সমীপবন্তী উ' 

বিহারার্থ গমন করিলেন | ৩২ ॥ দক্ষিণায়নকালে আদিত্যদেব যেমন দর্ষি 

হইতে উত্তরভাগে গমন করেন, সেইরূপ সেই সময়ে দেবধি নারদ দক্ষিণ 

উপকূলবর্তী গোকর্ণনগরে স্থাপিত মহেশ্বরকে বীণাবাদন সহকারে উপাসনা 

বার ইচ্ছায় দক্ষিণদিক্ হইতে উত্তরদিকে গমন করিতেছিলেন ॥৩৩। $ 

বীণাগ্রতাগে দিব্যপুষ্প দ্বারা গ্রথিত এক ছড়া মালা সংস্থাপিত ছিল; বায 

'সেই মাল্যগন্ধে সুগন্ধী হইবার অভিলাষেই অতিবেগে আসিয়া তা, 
করিলেন ॥ ৩৪ ঠা ্রমরপংক্তি তখন সেই মালার অনুগামী হইতেছির। ৮ 

বোধ হইল যেন, ধবিবরের বীণায্ বায়ুদেবরত এই তি “দুঃখে আইন 

বাশ্পবিন্দু পরিত্যাগ করিতেছে ॥ ৩৫ ॥ . 
কপ পি পরি ১০০ ক, ০০০০ লাক নাতো লতারাির ধ 



রঘুবংশম। ২৯৩ 

কষণমাত্রসখীং স্থজাতয়োঃ, স্্নযোস্তামবলোক্য বিহবলা। 
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া, হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥ ৩৭॥ 
পুষাঠকরণোজ.ঝিতেন সা, নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয় |: 
নু তৈলনিষেকবিন্দুনা, সহ দীপার্চিরূপৈতি মেদ্দিনীম্ ॥ ৩৮ ॥ 
উভয়োরপি পার্শবর্িনাং, তুমুলেনার্তরবেণ বেজিতাঃ। 
বিহগাঃ কমলাকরালয়াঃ, সমছুঃখা ইব তত্র চুক্ুশ্ঃ ॥ ৩১ ॥ 
নৃপতের্বাজনাদিতিস্তমো, নুনুদে সা তু তখৈব সংস্থিতা 
প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ, সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ॥ ১ ॥ 
প্রতিযোজয়িতবাবল্লকীসমবস্থামথঃ সন্তবিপ্লবাৎ। 
সনিনায় নিতান্তবসলঃ, পরিগুহো চিতমন্কমঙ্গনাম্ ॥ 3১ ॥ 
পততিরঙ্কনিষ্রয়া তয়া, করণাপায়বিভিন্নবর্ণয়া | 
মমলক্ষাত বিভ্রদাবিলাং, মগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪২ ॥ 
বিললাপ স বাস্পগদগদং, সহজা মপ্যপহায় ধীরতাম্। 

. আভতপ্তময়োইপি মার্দৰং, ভজতে কৈব কথা শরীরিষু॥ ৪৩। 1কে পরাজিত করি প্রিরতম! ইন্দুমতীর কুচাগ্রদেশে নিপতিত হইল ॥ ৩৬| র স্নদ্বের ক্ষণমাত্র জন্য সখীস্বব্লপিনী সেই মালা দর্শন করিয়া রাজমহিষী ৷ বচ্বল৷ এবং বাহুগ্রস্ত চন্্র-চন্দ্রিকার ্ার মোহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ তিনি ৎঅচেতনা হইয়া স্বয়ং ধরাতলে নিপাঁঠত হইলেন; পতি অঙ্জকেও নিপাতিত শ। বস্ততঃ দীপশিখা ক্ষরিত তৈলবিন্দুর সঙ্গেই ধরাতলে পতিত হইয়' 
।৩৮| এই ঘটন। দেখিয়া! তাহাদিগের পার্খবস্তা অন্ুচবের। মুক্তকে ক্রন্দন উঠিল। সেই তুমুল আত্তনাদ শুনিয়া সরসীস্থিত হংস-সারসাদি বিহগকুল বেদনায় ব্যথিত হইয়া চীৎকার করিতে আরপ্ত করিল ॥ ৩৯॥ ব্যজনাদি লে নরপতি অজের মোহ দুর হইল বটে, কিন্তু ইন্দুমতী যৃচ্ছিতাবস্থাতেই টহিলেন। পরমাঘু বিদ্যমান থাকিল্লেই গ্রতীকারচেষ্ট ফলবতী হয় ॥ ৪*॥ স্বর নিতান্ত প্রিয়তমাবৎসল রাজা অঙ্জ তন্্রীসমন্বিতা বীণার স্ঠায় ইন্দু- 
তাহার চিরপরিচিত ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ॥ ৪১॥ জীবিতবিহীনা ব্বলিন- 
মতীকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিলে রাজা অজকে প্রভাতকালীন মলিন সী চে তায় বোধ হইতে লাগিল ॥ ৪২) | ঘতী-বিরহে আন স্পিন তি তি রি 



২৯৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কুহথমান্যপি গাত্রসঙ্গমাত, প্রতবন্ত্যায়ুরপোহিতুং যদদি। 

ন ভবিষ্যুতি হস্ত সাধনং, কিমিবান্তাৎ প্রহরিষ্যাতো| বিধেঃ | 8৭1 

অথবা মৃদু বস্ত হিংসিতৃং, মুছুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ। 
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে, নলিনী পুর্ববনিদর্শনং মতা ॥ ৪৫ 

আগিয়ং যদি জীবিতীপহা, জদয়ে কিং নিহিতা! ন হস্তি মাম্। 
বিষমপামুতং রূচিদ্ভবেদমূতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়। ॥ ৫৬॥ 

অথবা মম ভাগ্যবিপ্রবাদশনিঃ কল্পিত এয বেধসা | 

যদনেন তরুর্ন পতিত, ক্ষপিতা তদ্বিটপাশ্রিতা লতা ॥ ৪৭। 

কৃতব্ত্যসি নাবধীরণামপরাদ্ধেহপি যদ চিরং ময়ি। 

কথমেকপদে নিরাগসং, জনমাভাফ্যমিমং ন মন্যসে ॥ 9৮। 

ধরবমস্মি শঠ; শুচিম্মিতে, বিদিতঃ কৈতববগুসল্তব। 

পরলোকমসন্নিবৃন্তয়ে, ষদনাপৃচ্ছা গতাসি মামিতঃ॥ ৪৯ | 

ক্রন্দন নিত প্রবৃত্ত হইলেন। নি! কথা দুরে নন সন্ত রা 

কোমলভাব ধারণ করে॥ ৪৩॥ “অহো! দেহসঙ্গত হইয়। পুষ্পও ঘদি গ্রা 

সক্ষম হইল) তবে বিধাতা বিনষ্ট করিতে বাসনা করিলে কোন্ দ্য দ্বার 

করিতে না পারেন ? 8৪ ॥ অথবা কৃতান্তদেব মৃদ্বস্তুর দ্বারাই বিনাশমাধন » 

ইহার এক দৃষ্টান্ত পন্মিনী | কেন না, গিশিরবিন্দুপাতেই তাহার বিনাশ ধা 

যদি এই পারিজাতমালাই গরণঘ্লিনীর প্রাণ সংহাঁর করিল/তবে আমিও এইম 

বক্ষে স্থাপন করিতেছি, আমাকে সংহার করিতেছে না কেন? হায়! 
বাসনাবশে কখন কখন গরলও অমুতে এবং অমৃতও গরলে পরিণত 

অথব! আমারই ভাগ্যদৌষে বিধাতা এই মাল্য (আমার পক্ষে) *? 

রূপে নির্মাণ করিয়াছেন । কেন না, ইহা বৃক্ষকে নিপাতিত না করিয়া 
. স্থিত লতিকাকেই নিপাতিত করিল ॥ 8৭ প্রিয়ে! পূর্বে আমি মূ 

অপরাধ করিয়াছি, তুমি কখনও আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ক 

কিন্তু মংগ্রতি মামি তোমার নিকট কোন অপরাধেই অপরাধী নহি, 

তুমি আমাকে সম্তাষণের উপযুক্ত মনে করিতেছ না? 8৮॥ গযি ও 

আমাকে কিছু না বলিয়াই চিরদিনের জন্য এখান হইতে গরধাদে রি 
, _-৬ঞণীযী ) 



রঘুবংশমৃ। ২৯৫ 

দয়িতাং যদি তাবদন্বগাদ্বিনিবৃত্তং কিমিদং তয়! বিনা । 

সহতাং হতজীবিতং মম, প্রবলামাত্মকতেন বেদনাম্ ॥ ৫০ ॥ 
স্বরত শ্রমসন্ততো৷ মুখে, ধ্রিয়তে স্বেদলবোদগমোহপি তে। 
অথ ঢান্তমিতা তমাত্বনা, ধিগিমাং দেহভূত।মসারতাম্ ॥ ৫১ ॥ 
মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া, কৃতপুর্ববং তব কিং জহাসি মাম্। 
নু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং, ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৫২ ॥ 
কৃম্থমোতখচিতান্ বলীভূতশ্চলয়ন্ ভূঙ্গরুচস্তবালকান্। 
করতোরু ! করোতি মারুতন্তুপাবন্তনশস্কি মে মন? ॥ ৫৩৭ 
তদপোহিতুমহসি প্রিয়ে, প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে। 
স্বলিতেন গুহাগতং তমস্রহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধি; ॥ ৫৪ ॥ 
ঈদমুচ্ছ সিতালকং মুখং, তব বিশ্রান্তকথং ছুনোতি মাম্। 
নিশি হ্তুমিবৈকপন্থজং, বিরতাভান্তরষট্পদন্বনম্ ॥ ৫৫ ॥ 

হে1৭৯॥ বে হতজীবন ! যাঁদ তুই প্রিরতমার অনুগামী হইয়াছিলি, তবে 
ণর তাহাকে ছাডিয়। ফিরিয়া আলি কেন) এখন নিজরুত ছুঃনহ বিচ্ছেদ- 
া পথ কর্ ॥৫০॥ প্রণঘিনি! এখনও তোমার বদনমণ্ডলে সস্তোগশ্রমজাত 
বন্দু ধিগ্ঘমান রহিম়াছে ; কিন্তু ইহার মধ্যেই তুমি নিজে প্রাণশূন্ত হইলে; 
ঠবশরীরিগণের এই প্রকার অসারতাঁ৫ক বিকৃ॥ ৫১॥ আমি পুর্বে মনে মনেও 
োমার কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করি নাই, তবে আমাকে পরিত্যাগ করিলে 
? দেখ, আমি নামমাত্রে পৃথিবীর পতি, কিন্তু আমার আত্তরিক অনুরাগ 
ত্র তোমার প্রতিই নিবন্ধ ছিল ॥ ৫২॥ হে করভোরু! বায়ু তোমার পুষ্প- 
ঠত ভ্রমরোপম কৃষ্বর্ণ কুটিল অলকাবলী কম্পিত করিতেছে, তাহাতে আমার 
ইইতেছে, তুমি বুঝি পুনজ্জঁবন প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৫৩॥ প্রিয়তমে ! প্রদীপ্ত রাজি যেমন যামিনীযোগে হিমাচল্লের কন্দরগত তিমিররাশি দুরীভূত করে, 
“সা চৈতন প্রাপ্ত হইয়া আমার চিতবিধাদ দূর করাও তোমার কর্তব্য ৫৪ 
গে তোমার বদনমণডলে অলকাবলী সঞ্চাপিত হইতেছে, কিন্তু তোমার বাক্- ' একেবারে ক্ষান্ত হইয়াছে। -যামিনীযোগে মুক্ুলিত এবং অত্যত্তরভাগে 
প্ পন্প যৈমন সন্তাপের কারণ হয়, তোমার মুখমণ্ুলও এখম 
কৈ সেইন্্রণ নিরতিশয় সম্মাপ 'পীছল আনিলাশল 5০০০ সি ০৮5 



২৯৬ ৃ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

শশিনং পুনরেতি শর্ববরী, দয়িতা ছ্্বচরং পতজ্রিণম্। 

ইতি তৌ৷ বিরহান্তরক্ষমৌ, কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ ॥ ৫৬। 
নবপল্লবসংস্তরেহপি তে, মৃদু দূয়েত যদ্মর্পিতম্। 
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং, বদ বামোর ! চিতাধিরোহণম্ ॥ ৫৭। 

ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং, রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী। 

গতিবিভ্রমসাদনীরবা, ন শুচা নানুম্ৃতেব লক্ষ্যতে ॥ ৫৮ 

কলমন্যভৃতান্ব ভাষিতং, কলহংসীষু মদালসং গতম্। 

পৃষতীধু বিলোলমীক্ষিতং, পবনাধৃতলতাস্থ্ বিভ্রমাঃ ॥ ৫৯। 
ত্রিদিবোত্স্থকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং, নিহিতাঃ সত্যমমী গুণাওয়া। 

বিরহে তব মে গুরুব্যথং, হদয়ং ন তববলম্বিতুং ক্ষমা ॥ ৬০॥ 
মিথুনং পরিকল্পিতং বয়া, সহকারঃ ফলিনী চ নন্বিমৌ । 
অবিধায় বিবাহসতক্রিয়ামনয়োর্গমাত ইত্যসাম্প্রতম ॥ ৬১। 

চন্দ্রমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়, চক্রবাকীও সথা চক্রবাককে পুনরায় লাত করিয়া 

ন্থতরাং শশধব ও চক্রবাক বিরহযাতন। সহ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু তুমি 

প্রত্যাগত হইবে না) ম্ুতরাং তোমার বিরহে আমি দগ্ধ না হইব কেন? 

অধ্বি বামোরু ! নবপল্পবগঠিত শযায় শয়ন করিয়াও তোমার যে নুকুমা; 
বেদন! অন্ুতব করিত, সেই দেহ এখন কি প্রকারে চিতারোহণকষ্টু সঘ ক 

সমর্থ হইবে? ৫৭ ॥ এই কাঞধীদাম প্রতিবঙ্গকালে অন্ুগামিনী হইয়া. 

রহস্যসহচরীরূপে শোভা পাইয়াছিল,এখন তোমার চিরনিদ্রা দেখিয়া বিলাঠ 

বিরামে মৌনভাব ধারণ করিয়াছে; ইহাতে ইহাকে শোকে অনুমৃতাণ 

হইতেছে না কি?৫৮॥ প্রিয়তম ! তুমি ত্রিদিবধামে গমনার্থ নিরতিশা 

হইয়া আমার যাতনানিবারণমানসে কোকিলে মধুরালাপ, মরাশীগণে মধ 

মুগীকুলে চপলরৃষ্টি এবং বায়ুবিকম্পিত লতিকাসমূহে হাবতাৰ স্থাপন করি 

কিন্তু তোমার বিচ্ছেদে দারুণ বেদনায় ব্যথিত হওয়াতে এ সমন্ত দেখাও | 
হৃদয় ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হইতেছে না ॥ ৫৯-৬০| হে প্রিয়ে ! তুমি স্থির কা 

এই সহকারইক্ষ,ও প্রিঙ্ুলতিকাকে পতি-পরীরূণে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে 

এখন ইহাদের পরিণয়সংস্কার শেষ না করিয়! তুমি গমন করিলে? ইহ 

রি পক্ষে যার পর নাই অকর্তব্য ॥৬১। অশোকরক্ষের কুনুমোদৃগমের জন দু ৫ 
রা টা সতী »্প্গ্ অনদানের দু 



রযুবংশমূ । ২৯৭ 

 কম্থমং কৃতদোহ্দ্বয়া, যদশোকোহমুদীরয়িষ্যতি | 
অলকাভরণং কথং নু তত, তব নেষ্যামি নিবাপমাল্যতাম ॥ ৬২ ॥ 
স্মরতেব সশব্দনুপুরং, চরণান্ু গ্রহমন্যাুর্লভম্ 
মমুনা কুন্তুমা শ্রুবর্ষিণা, ত্বমশোকেন স্থৃগাত্রি ! শোচ্যসে ॥ ৬৩ | 
তব নিশ্বসিতানুকারিভিবকুলৈরদ্ধচিতাং সমং ময় । 
অসমাপা বিলাসমেখলাং, কিমিদং কিন্নরকন্ঠি ! হ্প্যতে॥ ৬৪ ॥ 
সমছুঃখসৃথঃ সখীজনঃ, প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোহয়মাত্বজঃ | 
মহমেকরসস্তরথাপি তে, ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠ'রঃ ॥ ৬৫॥* 
(তিরস্তমিতা রতিশ্চতা, বিরতং গেয়মৃতুনিরুত্মবঃ | 
তমাভরণপ্রয়োজনং, পরিশূন্যং শয়নীয়ম্য মে ॥ ৬৬॥ 
|হিণা সচিবঃ সী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলবিধো । 
'রণাবিমুখেন মৃত্যুনা, হরতা বাং বদ কিং ন মে হাতম্ ॥ ৬৭ | 
২ ১৯০৯০৯০৪৯০০৩ 

“না করিয়া কি প্রকারে তোমার ওদ্বদেহিক কার্ষ্যে নিয়োজিত করিব ? ৬২| 
তরি! 'এখন এই অশোকবৃক্ষ অপরের দুশ্রাপ্য নূপুরশব্মুখরিত তোমার 
স্ববণ করিয়াই যেন অবিরল পুষ্পাশ্র পরিবর্ষণ পৃর্বক তোমার জন্য শোক 
করিতেছে ॥ ৬৩ ॥ হে কিন্নরকণ্ি !*বকুল-কুন্থম তোমার নিশ্বাসের সদৃশ : 
? তুমি তদ্দারা আমার সহিত যে বিলাসরশনা! অর্দরচনা করিয়াছিলে, ধলা করিয়া নিদ্রাগত হইলে কেন 1৬৪ তোমার এই সম সথী তোমার 
ধাঁ ও তোমার ছুঃখেই দুঃখী ; প্রতিপত্তিথিতে উদ্দিত চন্দ্রের স্তায় তোমার 
ও রমণীয়দর্শন, আমিও তোমার প্রতি যার গর নাই অনুরাগী, তথাপি 
কে ত্যাগ করিয়া প্রস্থিত হইলে, ইহা তোমার পক্ষে নিষ্ঠরের কার্য 
দহ নাই ॥৬৫॥ এখন হইতে স্বামি ধৈর্যযশূন্ত হইলাম, আমার ভোগ- ব হইল,সঙ্গীতে বিরক্তি জন্মিল এবং বসন্তাদি খতু আমার নিকট নিরুৎ- গ়িল। আর আমার বিভূবণ-ধারণে আবশ্তক নাই শয্যা অস্ত হইতে ৬৬ প্রিয়ে ! তুমি আমার গৃহিণী, সচিব,রহস্তসহচরী এবং নৃত্যগীতাদি িশিষ্া। "অতএব বল দেখি, নিষরুণ মৃত্যু তোমাকে হরণ করিয়া 
কনা তরণ কিল 9 ৪১০ পা নি... পি লি 



] 

২৯৮ | কালিদাপের গ্রন্থাবলী। 

মদিরাক্ষি! মদাননার্পিতং, মধু পীত্বা রসবও কথং নু মে। 

অনুপান্তসি বাপ্পদুষিতং, পরলো কোপনতং জলাঞ্জলিম্॥ ৬ 

বিতবেহপি সতি ত্বয়া বিনা, স্খমেতাবদজস্য গণ্যতাম্। 

অহতম্ত বিলোভনান্তরৈর্মম সর্বে বিষয়াত্দাশ্রয়াঃ ॥ ৬৯। 

বিলপন্নিতি কোশলাধিপঃ, করণার্থগ্রথিতাং প্রিত্বাং প্রতি 
অকরোৎ পৃথিবীরুহানপি, শ্রুতশাখারসবাম্পদৃষিতান্ ॥ ৭০। 
অথ তন্য কথঞ্চিদঙ্কত, স্বজনন্তামপনীর স্ুন্দরীম্। 

বিসসর্জ তদন্তযমগণ্ডনামনলায়াগুরুচন্দনৈধসে ॥ ৭১॥ 
প্রমদামনুসংস্থিতঃ শুচা, নৃপতিঃ সম্মতি বাচ্যদর্শনাৎ। 
ন চকার শরীরমগ্নিসাৎ, সহ দেব্যা ন তু জীবিতাঁশয়া ॥ ৭২। 
অথ তেন দশাহতঃ পরে, গুণশেষামুপদিশ্য ভামিনীম্। 

বিদুষা বিধয়ো মহদ্দীয়ঃ, পুর এবোপবনে সমাপিতাঃ॥ ৭৩।॥ 

রসবধ্ মধু পান করিয়া এখন কি প্রকারে আমা | কর্তৃক দত্ত পরনোকে 

বাপদুষিত জলাঞ্জলি পান করিবে ? ৬৮ ॥ অতুল বিতব বিদ্যমান আছে বাট 
তোমার অভাবে আজি হইতেই আমার স্বথতোগ শেষ হইল, অন্ত কোন, 

প্রলোভন আর আমাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। আমার ভোগা? 
বিষয়ই তোমার আয়ত্ত ॥$ ৬৯ ॥ 

কোশলেশ্বর অজ প্রণয়িনী ইন্দুমতীর জন্য এইরূপে করুণ-রসগ্রথিত গা 

করিয়া তত্রত্য বৃক্ষদ্িগকেও নির্ধযাস ও মকরন্দরূপ অশ্র-বর্ষণে ্রন্দন ক 

লাগিলেন অর্থাৎ বৃক্ষসমূহের নির্যাস ও মকরন্দ ক্ষরিত হওয়াতে বোধ হট 
তাহারাও অজরাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়! রোদন করিতেছে । ৭॥ 

তদনত্তর আদ্বীয-স্বজনেরা অতিকষ্টে অজের অস্কদেশ হইতে সেই কা 

অপনয়ন করিয়া চরমকালোচিত সজ্জায় সজ্জিত করিলেন এবং অপুর, 

 গ্রজলিত বন্ছিমধ্যে বিসর্জন করিয়া দিনেন ॥ ৭১॥ (অজ বনিতাশোধে 

কাতর হইয়াছিলেন যে, এক চিতাশষ্যাতেই শয়ন করিতেন) কিন) গা 

হইয়াও তার্য্যাশাকে কাতর হইয়া সহমরণে প্রস্থান করিলেন। এই বোবা 

ভয়ে রাজা! মহিষী সমভিব্যাহারে এক চিতায় দগ্ধ হইলেন না না 

আশায় তিনি শরীর রক্ষা করেন নাই ॥ ৭২॥ পারার 



রঘুবংশম্। ২৯৯ 

সবিবেশ পুরীং তয়া বিনা, ক্ষণদাপায়শশান্বদর্শন: | 

পরিবাহমিবাবলোকয়ন্, স্বশুচঃ পৌরবধূমুখাশ্রুযু ॥ ৭৪ ॥ 
অথ তং সবনায় দীক্ষিতঃ, প্রণিধা নাদ্গুরুরা শ্রমস্থিতঃ | 

অভিধঙ্গজড়ং বিজজ্ঞিবানিতি শিষ্তেণ কিলাম্ববোধয়ৎ ॥৭৫। 

অসমাপ্তবিধির্যতো যুনিস্তব বিদ্বানপি তাপকারণম্। 

ন তবন্তমূপস্থিতঃ স্বয়ং, প্রকৃতৌ স্থাপয়িতুং পথশ্চৃতম্॥ ৭৬॥ 
ময়ি তস্য স্ববৃত্ত ! বর্ততে, লঘুসান্দেশপদ। সরন্বতী | 
গণু বিশ্রুতসত্ডসার ! তাং, হৃদি চৈনামুপধাতৃমহসি ॥ ৭৭ ॥ * 

পুরুষস্য পদেহজন্মনঃ, সমতীতঞ্চ ভবচ্চ ভাবি চ। 

সহি নিম্প্রতিঘেন চক্ষুধা, ত্রিতয়ং জ্বানময়েন পশ্যাতি ॥ ৭৮ ॥ 

টরত; কিল দুশ্চরং তপস্তুণবিন্দোঃ পরিশঙ্কিতঃ পুরা। 

প্রজিঘায় সমাধিভেদিনীত, হরিরস্মৈ হরিণীং সুরাঙ্গনাম্ ॥ ৭৯॥ 

ইন্দুযতীর উদ্দেশ্তে সেই উপবনাত্যন্তরেই সমারোহ সহকারে শ্রাদ্ধাফি 
য় কার্য্য সম্পাদিত করিলেন ॥ ৭৩॥ প্রাতঃকালীন চন্দ্রম] যেমন ক্ষীণকাস্তি 
করে, গ্রিয়তমাবিরহে অজের ক্তিও সেইরূপ ক্ষীণ হইল। তিনি পৌরা- 
গের বাপপাকুলনেত্রে আপনার শোকসমুদ্রের উচ্ছাস দেখিরাই যেন অন্ঃ 
পিষ্ট হইলেন ॥ ৭৪ ॥ 
দিকে নজদীক্ষিত ( স্্যবংশের ) কুলগুরু বশিষ্ঠ নিজ আশ্রমে থাকিয়াই 
জবে জানিতে পাবিলেন থে, মহীপতি অজ প্রিপ্নতমা-শোকে নিতান্ত 
হইয়া গড়িয়াছেন। তখন তিনি রাজাকে প্রবোধ প্রদান করিবার জন্য 
শিল্পকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৭৫1 
ন্তর খষিবর বশিষ্টের শিশ্ রাজার নিকট উপস্থিত হইযী'বলিলেন, রাজন! 
| যজ্ঞ পরিসমাপ্ত না হওয়াতে (ম্বং আসিতে না পারিয়া ) আপনাকে 
পরানার্থ আমাকে প্রেরণ করিয়া্ছেন। তিনি আপনার সন্তাপের কার 
গারিয়াছেন॥ ৭৬॥ হে সদাচার-পৃত ! আমি তাহার সংক্ষিপ্ত উপদেশ- 
বাহক । হে ধৈর্ধ্যশীল ! আপনি তাহ শ্রবণ পূর্বক হৃদয়ে ধারণ করুন।৭৭ 

রর দ্বার! অনাদিপুরুষ ভ্রিবিক্রমের বিক্রমস্থল এই ভ্রিভুবনঘধ্যে ভূত, 
মান তিনই অগ্্ীতিবন্ধরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥ পারব অপি 



৬০০ কালিদাসের গ্রস্থীবলী। 

স তপঃপ্রতিবন্ধমূন্যুনা, প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্। 

অশপন্তব মানুষীতি তাং, শমবেলাপ্রলয়োশ্মিণা ভূবি ॥ ৮০। 
তগবন্ পরবানয়ং জনঃ, প্রতিকুলাচরিতং ক্ষমন্থ মে। 

ইতি চোপনতাং ক্ষিতিস্পৃশং, কৃতবানা স্বরপুষ্পদর্শনাৎ |৮)। 
ক্রথকৈশিকবংশসন্তবা, তব ভূত্বা মহিষী চিরায় সা। 
উপলববতী দিবল্চয,তং, বিবশা শাপনিবৃত্তিকারণম্ ॥ ৮২। 

তদলং তদপায়চিন্তয়া, বিপছুৎপত্তিমতামুপস্থিতা। 

বন্থুধেয়মবেক্ষ্যতাং ত্বয়া, বন্থুমত্য। হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ ॥ ৮৩। 
উদদয়ে মদবাচ্যমুজ ঝতা, আন্তমাবিদ্কৃতমাত্মবৎ ত্রয়া। 

মনসম্তডুপস্থিতে জ্বরে, পুনরক্লীবতয়া প্রকাশ্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥ 

নামে এক ধষি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদর্শনে দেবের? 

বিভ্রস্ত হইয়া তাহার ধ্যানতঙ্গ করিবার উদ্দেশে হরিণীনায়ী এক মুবা 
তাহার নিকট প্রেরণ করেন ॥ ৭৯॥ সেই দেববালা! তৃণবিন্দু-দমীপে উগস্ধি 

হাবভাব-প্রদর্শন সহকারে তপস্যার বিদ্ব-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। তখন দেই 

শান্তিরূপ বেলার প্রলয়তরঙ্গন্বরূপ তপোভঙ্গজাত রোষে অধীর হৃই্যা 

অতিসম্পাত করেন, 'তুমি নরলোকে যাইয়া মানুষীরূপ ধারণ কর।/। 

হাঁরণী বিনয় সহকারে কহিল, “তগুবন্! আমি পরের অধীনে) রদ 
করিয়া আমার এই প্রতিকূলাচরণজনিত অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ তখন ধর 

নির্দেশ করিয়া! দ্রিলেন যে, যাবৎ দেবকুস্থম-দর্শন ন| ঘটে, তাবৎ তুমি 

অবস্থান করিবে ॥ ৮১॥ সেই সুরবাল! হরিণী ক্রথকৈ শিককুলে জনন 

আপনার মহিষী হইয়াছিলেন, এখন বহুদিন পরে সেই শাপমুজির গিদ 

গগনতলচ্যুত দিব্যপুষ্প দেখিয়া মান্ুধী তন্থু বিস্্ধন করিয়াছেন।২11 

তাহার মরণজন্য চিন্তা নিপ্রয়োজন ) জন্মধারণ হইলেই মৃত্যু নিশ্চিত। ঘা 

আপনি বুষ্ধরা পালন করুন, রাজারা বনুস্ধরা দ্বারাই কলতরান। 

_ অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৮৩ ॥ আপনি উন্নতির সময়ে মদজনিত দো 

আশ্পদ না! হইয়া অবিরুতচিততা প্রদর্শন পূর্বক শানতজঞান কাশ বর্ম 
অধুনা এই শোকের সময় ধৈর্যধারণ পূর্ব্বক পুনর্বার নন 

করুন ॥৮৪॥ ক্রন্দন করিলে কি মহিষীকে পুনঃ গত হইবেন 



রঘুবংশম | ৩০১ 

 রুদতা কৃত এৰ সা পুনর্ভবতা নানুমৃতাপি লত্যতে । 
পরলোকজুষাং স্বকন্ম্াভিগ্তয়ো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্ ॥ ৮৫॥ 
অপশোকমনাঃ কুটুম্মিনীমনুগৃহ্বীঘ নিবাপদত্তিভিঃ | 
স্বজনাশ্রু কিলাতিসম্ভৃতং, দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে ॥ ৮৬ ॥ 
মরণ, প্রকৃতিঃ শরীরিণাং, বিরৃতিজীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ | 
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্, যদি জন্র্নম্ু লাভবানসৌ ॥ ৮৭ ॥ 
অবগচ্ছতি মুটচেতনঃ, প্রিয়নাশং হৃদি শল্যমর্পিতিম। 
স্থিরধীন্ত তদেব মন্যাতে, কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধ তম্ ॥৮৮॥ * 
স্বশরীরশরীরিণাবগি, আুতসংযোগবিপর্ধ্যয়ৌ বদ । 
বিরহঃ কিমিবানুতাপয়ের্ব্দ বাহোবিষয়ৈবিপশ্চিতম্॥ ৮৯। 
 পৃথগ্জনবচ্ছুচো বশং, বশিনামুত্তম ! গন্তুমর্থসি | 
দ্ষমসানুমতাং কিমন্তরং, যদি বায়ো দ্বিতয়েইপি তে চলাঃ ॥ ৯০ ॥ 
গী তথেতি বিনেতুরুদারমতেঃ, প্রতিগৃহা বচো বিসসর্জঞ মুনিম: 
লবীপদং হাদি শোকঘনে, প্রতিযাতমিবান্তিকমস্ত গুরোঃ ॥ ৯১ ॥ 
ও তাহার সহিত মিলনের সম্তাবনা নাই। কেন না, মানবগণ পরধামে শিজ' মিজ কম্মফলে পৃথক্ পৃথক গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৫ ॥ অধুনা শোক ৭ পুর্বক জলপিগাদি দান করিয়৷ পত্বীর প্রতি অন্ুকম্পা প্রকাশ 1 বথা আর ক্রন্দন করিবেন না ” পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, বন্ধুগণ অবি- * পরিত্যাগ করিলে সেই অশ্রজল মৃতব্যক্তির সন্তাপের কারণ হয় ॥ ৮৬ | 11 বলেন, মৃত্যুই জীবকুলের প্রক্কতি, জীবনই বিকৃতি। জীব দেহ ধারণ ধাদ ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করে, তাহাও পরম লাভ বলিয়! গণনীয় ॥ ৮৭॥ নের বিরহ হৃদয়ের শল্য্বরূপ, ইহা মূট়েরাই বিবেচনা করে? কিন্তু ধাহারা ঈ। তাহারা প্রিয়-বিনাশকে মোক্ষের দ্বার মনে কারয়। থাকেন, বিবেচনা ইদয়শিহিত শল্য উদ্ধত হইল [৮৮ ॥ নিজ দেহের সহিত আত্মার সংযোগ- 
(খন শির্দষ্ট। তখন বলুন দেখি, পুত্রকলত্রাদি বাহ্বিষয়ের বিরহ মনীষী ' মন্তপ্ত করিবে কেন? ৮৯। হে ধীরসত্তম ! সামন্ত ব্যকির গ্ঠায় ] অধীন হওয়া আপনার কর্তব্য নহে। প্রবল ঝঞ্চাবায়ু বহিলে যদি বৃক্ষ ও 
ই বিচলিত হয়, তবে এ উতযনের কি পার্থকা রহিল? ৯৭ ॥ তা কপ বশিষ্ঠ-দত উপদেশ 'তথানক”বলিয়া পরইণ পর্কক নাগ 



. 

৩০২ কালিদাসের ত্রৃস্থাবলী | 

তেনাফৌ পরিগমিতাঃ সমাঃ কথঞ্চিদ্বালস্বাদবিতথসূনৃতেন সূনোঃ। 
সাদৃশ্য প্রতিকৃতিদর্শনৈ; প্রিয়ায়াঃ, স্বপ্রেষু ক্ষণিকসমাগমোগুসবৈশ্চ॥ ১. 
তম্য প্রসহ হৃদয়ং কিল শৌকশঞ্ঃ প্রক্ষপ্রারোহ ইব সৌধতলং বিভে? | 

প্রাণান্তহেতুমপি তং ভিষজামসাধ্যং, 

লাভং প্রিয়ান্গমনে ত্বরয়া স মেনে ॥ ৯৩॥ 

সম্যগৃবিনীতমথ বর্ধাহরং কুমারমাদিশ্ব রক্ষণবিধৌ বিধিবৎ প্রজানাম। 
রোগোপন্থষ্টতনুদর্বসতিং মুমুক্ষঃ, প্রায়োপবেশনমতিনূ্পতি্বডব ॥ ৯8। 

“ তীর্থে তোয়ব্যতিকরতবে জহ্ম,কন্যাসরযে 1- 
দেহত্যাগাদমরগণনালেখ্/মাসাদ্য সগ্যং। 

ূর্ধাকারাধিকচতুরয়া সঙ্গত; কান্তয়াসৌ, 
লীলাগারেরমত পুনর্নন্দনাত্যন্তারেযু ॥ ৯৫। 

শাস্তি শা ীীশিশীীশিশিসপপীপীপিপশা শ
শা, টি 

ভূত হইয়াছিল যে, সেই উপদেশবাণী তাহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত না হইয়া যেন 

কুলগুরু বশিষ্ঠ-সমীপেই প্রতিগমন করিল ॥ ৯১॥ 

পুত্র দশরথের তখন শৈশবাবস্থা, রাজ্যভার-বহনে তাহার ক্ষমত। হয় নাই 

সুত্লং সত্যবাদী প্রিয়তাষী রাজা অঙজ পুণে প্রণয়িনীর সাদৃশ্ত ও প্রতিকৃতি দেখা 

এবং সুপ্তাবস্থায় ব্বপ্নযৌগে প্রিয়তমাসহ ক্ষণিক সমাগমস্থখের আস্বাদন অন্ঠি ক) 

আট বৎসর অতিবাহিত করিলেন ॥ ৯২ ॥ তদনস্তর বটবৃক্ষ যেমন হযম্যতগু 

করিয়া উঠে, শোকশশ্কু সেইরূপ সবলে তীহার হৃদয় ভেদ করিল। সেই শো 

উত্তোলনে চিকিৎসকের সামর্থ্য রহিল না; উহা প্রাণনাশের কার? হন 

প্রণয়িনীর অন্থগমন জন্য উৎকগাবশে উহা। তিনি অভীষ্ট বলিয়া জ্ঞান কিঃ 

লাগিলেন 1৯৩ ॥ 
| 

তদনস্তর রাজা অজ সর্বথা বিনযুশীল? বর্মধারণসমর্থ পু 

যথানিয়মে রাজ্যরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া রগ্রদেহে প্রাণধারণের যাতনানিবারণ 

দেশে প্রায়ৌপর্রেশনব্রত ধারণ করিলেন ॥ ৯৪ ॥ তৎপরে গঙ্গা ও সরযূর ূ 

তীর্থে দেহবিষর্জন পূর্বক তিনি ন্ুরপুরে গিয়। দেবমধ্যে গণনীয হইবেন ্  

ূর্াগক্ষা অধিকতর রূপবতী কামিনীর সহিত সত হই নদনবনবা 
জীড়াগৃহে পুনর্ষার বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯৫ ॥£ 



নবমঃ সর্গঃ| 
সপ” ০2৯০ --- 

পিতরনন্তরমুন্তরকোশলান্, সমধিগম্য সমাধিজিতেন্রিয়ঃ। 
দশরথঃ প্রশশাস মহারখো, যমবতামবতাঞ্চ ধুরি স্থিত; ॥ ১। 
অধিগতং বিধিবদ্যদপালয়ও, প্রক্কতিম গুলমাত্বকুলোচিতম। 
অভবদস্য ততো গুণবত্তরং, সনগরং, নগরন্ধ.করৌজসঃ ॥ ২॥ 
টভয়মেব ব্দন্তি মনীষিণঃ, সময়বর্ষিতয়। কুতকন্মণাম। 
বলনিসুদনমথপতিঞ তং, শ্রমনুদং মনুদ গুধরান্বয়ম ॥ ৩। 
জনপদে ন গদঃ পদমাদধাবভিভবঃ কুত এব সপত্ুজঃ | 
ক্ষিতিরভূৎ ফলবত্যজনন্দনে, শমরতেহমরতেজসি পার্থিবে ॥ ৪ ॥ 
দশদিগন্তজিতা রঘুণা যথা, শ্রিয়মপুস্যাদজেন ততঃ পরম্। 
তমধিগমা তগৈ পুনর্বতৌ, ন ন মহীনমহীনপরাক্রমম্॥ ৫ | 
সমতয়া বন্ুবৃষ্টিবিসঙ্জনৈনিয়মনাদসতাঞ্চ নরাধিপঃ। 
সনুষয যমপুণ্যজনেশ্বরৌ, সবরুণাবরুণাগ্রসরং রুচা ॥ ৬ . রী 47477772178 128 
সমাধিগ্রভাবে জিতেক্দ্িয়। সংযমিপ্রবর, রক্ষকগণের অগ্রগণ্য, মহারথ দশরথ 
র লোকান্তরপ্রাপ্তির পর উত্তরকোশফ্ঠোর আধিপত্য লাভ করিয়া তাহা শাসন প্রত হইলেন॥ ১॥ ষড়ানন সদৃশ মহাতেজা রাঁজা দশরথ পৈতৃক রাজ- গর্গাপুক্ধ করগত করিয়া যথানিয়মে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ও ততপ্রতি একান্ত অনুরাগী হইয়! উঠিল ॥ ২। মনুকুলসপ্তাত সেই নর- € রপতি দেবেন্র যথাসময়ে অর্থ ও জলবর্ষণ করিতেন ) এই জন্য বুধষণ্ডলী কই শিজকর্ম্রিত লোকবৃন্দের শ্রমদূরকারী বলিয়া সম্বোধন করিতেন ॥ ৩। . প্শাহমনা অজনন্দন রাজা দশরথের শাসনসময়ে শক্রকুত পরাজয়ের কথা ইক, রাজ্যমধ্যে রোগেরও প্রবেশ করিবার সামর্থ ছিল না; অবিকল্ত ও র্ধ্যাপ্পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল॥ ৪॥ রহ্ধাগু বিজয়ী*রঘু ও তৎপরে ১ অর রাজ্যশাসনসময়ে বন্ুমতী যেমন শোভা প্রা্ত হইয়াছিল, বিপুল- শানী নরপতি দখরথের হস্তগত হইয়াও সেইরূপ সুশোভিত হইয়া উঠিল ।8। এই রঙা দপরধের দৃষ্টি সমভাবে বিজিত "হইত খুাং ভিন সেই 



৩০৪ _. কালিদাসের গ্রস্থাবলী। . 

ন মৃগয়াভিরতির্ন ছুরোদরং, ন চ শশিপ্রতিমাভরণং মধু । 
তমুদয়ায় ন বাঁ নবযৌবনা, প্রিয়তম! যতমানমপাহরৎ॥ ৭॥ 
ন কৃপণা! প্রভবত্যপি বাসবে, ন বিতথ! পরিহাসকথাম্বপি। 
ন চ সপত্ুজনেষপি তেন বাগপরুষা পরুষাক্ষরমীরিত্তা ॥ ৮। 
উদয়মন্তময়ঞ্চ রদুদহাদুভয়মানশিরে বন্থধাধিপাঃ। 
স হি নিদেশমলঙ্ঘয়তামতৃৎ, শ্হদয়ো হদয়ঃ প্রতিগঞ্জতাম্॥ ৯। 

অজয়দেকরখেন স মেদিনীমুদধিনেমিমধিজ্যশরাসনঃ। 

জয়মঘোষয়দস্থ তু কেবলং, গজব্তী জবতীব্রহয়া চমূঃ ॥ ১০। 

অবনিমেকরথেন বরথিনা, জিতবতঃ কিল তস্য ধনুভৃতিঃ। 

বিজয়দুন্দূভিতাং যষুরর্ণবা, ঘনরবা৷ নরবাহনসম্পদ; ॥ ১১॥ 

শমিতপক্ষবল; শতাকোটিনা, শিখরিণাং কুলিশেন পুরন্দরঃ 
স শরবৃষ্টিমুচা ধনুষা দিষাং, স্বনবতা নবতামরসাননঃ ॥ ১২। 

তুল্যৃষ্টি ঘ্বারা৷ শমনের, অর্থবর্ষণ দ্বারা কুবেরের, অসাধুগণের শাসন দ্বারা বরণে 

এবং কান্তি দ্বারা সুর্য্ের অনুকরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬॥ 

এই প্রকারে রাজা দশরথ নানারূপ উন্নতিলাতে যত্বশীল হইয়া উঠিলেন। মুগয়া 

সক্ভি; দ্যক্রীড়া,চ্তরতুল্য সুশোতন পাত্রস্থিত স্বুরা ও নবযৌবনা কামিনী_কেহই 

তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৭॥ সুবরাজ দেবেন্্র (বনের) 

প্রভু সত্য,তথাপি নবূপতি দশরথ ( কখনও) তৎসকাশে দীনবাক্য উচ্চারণ করেন 

নাই,পরিহাসচ্ছলেও তাহার মুখ হইতে মিথ্যাবাক্য উচ্চারিত হইত না এবং ক্বোধ 

শূন্য ছিলেন বলিয়া তিনি শত্রর প্রতিও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেন না।$| 

ধাহার! তাহার প্রতিকূলচারী, তাহাদের প্রতি কঠোরহদয় ছিলেন। সেই রর 

ধু্ধর দৃশরথ হইতে অপরাপর রাজারা উন্নতি অবনতি উত্য়ই প্রাণ হই 

লাগিলেন ॥৯॥ তদনন্তর নরপতি দশরথ কার্ণুকে জ্যারোপ পূর্বক সসাগরা পৃ 

জয় করিবার অভিলাষে বিনির্গত হইলেন। তখন বেগগামী 'অশ্বগ্-সমা 

সৈর্বৃনদ কেবল তাঁহার জয়ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ১০ ॥ তিনি বরধসমধিত এ 

রথে (আর হইয়। ) সমগ্র ধর] জয় কর্বিলেন) সেই"সময়ে ঘোররাবী 'চতুসা 

কুবেরতুন্য সমুদ্ধিমান্ সেই বিজয়ী ধধুষ্ধর বৃপচতির বিজুর কার্ধয 
করিল ॥ ১১॥ দেঁধরাজ শতকোটি, বন্ত বন্ধ দ্বারা যেমন পর্বতসমূতে 



রঘুবংশম, | ৩০৫ 

রণযোর্নধরাগসমৃদ্ধিতিযু কুটরতুমরী চিভিরস্পৃশন্ ৭ 

পতয়ঃ শতশো! মরুতো যথা, শতমখং-তমখপ্িতপৌরুষম্ ॥ ১৩ ॥ 
নিববৃতে মহার্ণবরোধসঃ সচিবকারিতবালম্থতাঞ্জলীন্। 
গমনুকম্প্য সপত্বপরিগ্রহাননলকানলকানবমাং পুরীম্ ॥ ১৪ ॥ 

উগগতোহপি চ মণ্ডলনাভিভামনুদিতান্যসিতাতপবারণঃ। 

শিরমবেকষ্য স রন্ধচলামভূদনলসোহনলসোমসমদ্াতিঃ ॥ ১৫॥ 

বমগহায় ককুৎস্থকুলোন্তবং, পুরুষমাত্বাতবঞ্চ পতিত্রতা । 

নগতিমন্যমসেবত দেবতা, সকমল! কমলাধবমথিষু ॥ ১৬॥ 

কমলভন্ত পতিং পতিদেবতাঃ, শিখরিণামিব সাগরমাপগাঃ | 

গগধকোশলকেকয়শাসিনাং, দুহিতরোহহিতরোপিতমার্গণম্ ॥১৭॥ 

_করিয়াছিলেন'নবীনকমলবৎ মোহনবদন দশরথও সেইরূপ বাণবর্ধী ঘোর- 

দারা বিপক্ষকুলের বল অপহরণ করিলেন ॥ ১২ ॥ অমববৃন্দ যেমন স্থুর- 

দবেরগকাশে গ্রণত হন, শতপইজ রাজাও সেইরূপ অথঙ্ডিতপরাক্রম দশরথ 
নগদতলে প্রণত হইলেন । প্রণতিসময়ে দশরথের পাদদ্ধয়ের নখকিরণ দ্বার 

গনীর কিরীটস্ রতরসমূহের ছ্যুতি অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল॥ ১৩। 
ল রাজা মরপতি দশরথের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন, ত্াহাদিগের অলক- 
বিহীনা রমণীর! নিজ নিজ শিশুপুত্রদিগকে অমাত্যসমভিব্যাহারে তৎসকাশে 

করিলেন; সেই সকল শিশু মন্ত্রিগৰ্জার আদেশে করপুটে রাজ দশরথ- 

1দঞাযমান হইলে তিনি তাহাদিগের প্রতি কুপাপ্রদর্শন পূর্বক যস্দ্রতীর 

ইবেবপুরীপ্রতিম অযোধ্যায় প্রত্যাব্ত্ব হইলেন ॥ ১৪॥ এই প্রকারে অগ্রি- 
মহাতেজা, চন্্রমাতুল্য মনোহরদর্শন, নরনাথ দশরথ বনুদ্ধরাকে একচ্ছত্রা 

নএবং নিজে চক্রবর্তী হইয়াও তগবতী কমলাকে হুর্নীতি প্রভৃতি উপদ্রব . 

গলা দর্শনে একেবারে আলম্তশৃন্য হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ 
রিশী গতিপরায়ণা কমলাদেবী যেমন নারায়ণকে পরিত্যাগ করেন না, 
৪ দেইরপ সেই ককুৎস্থবংশসৃত, বিষয়ে অপরাদুখ, দানশীল দশরথকে 
রিয়া অপর কোন রাজার উপাসনা, করিলেন মা ॥ ১৬॥ নদীসুদ্ষল যেষন 
£ আধ করে।মগধ, কোশল ও কেকয়দেশীয় পতিত্রতা কাজকুষারী নুমিত্রা 
ওকেকরী সেইরূপ দশরথের,জ্াশ্রয়,গ্রহণ করিলেন) শক্রবিনাশসমর্থ 
ইন্রপতি দশরথকে তাহারা পতি জাত করিবেন। ১৭৪ * 



৩৪০৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী । 

প্রিয়তমাভিরসৌ তিস্থভিৰ“ভৌ, তিস্থভিরেব ভূবং সহ শক্তিভিঃ। 
উপগতো বিনিনীষুরিব প্রজা, হরিহয়োহরিহযোগবিচক্ষণঃ ॥ ১৮ | 

স কিল সংযুগমৃদ্ধি, সহায়তাং, মঘবতঃ প্রাতিপদ্ধ মহারথঃ। 

্বভুজবীর্যযমগাপয়ছুচ্ছিতং, স্বরবধূরবধূতভয়াঃ শরৈঃ ॥ ১৯॥ 
ক্রতুষু তেন বিসর্জিতমৌলিনা, ভূজসম[হৃতদিগ্বস্থনা কৃতাঃ। 

কনকযুপসমুচ্ছ য়শোতিনো, বিতমসা তমসাসরযৃতটাঃ ॥ ২০। 

অজিনদগ্ডভৃতং কুশমেখলাং, যতগিরং মৃগশূঙ্গপরিগ্রহাম্। 

অধিবসংস্তনুমধবরদীক্ষিতীমসমভাসমভাসয়দীশ্বরঃ ॥ ২১। 

অবভূথপ্রয়তো নিয়তেক্জিয়ঃ, স্থরসমাজসমাক্রমণো চিতঃ। 

নময়তি স্ম স কেবলমুননতং, বনমুচে নমুচেররয়ে শিরঃ ॥ ২২। 

অসকৃদেকরথেন তরস্থিনা, হরিহয়াগ্রসরেণ ধনুভ্ তী। 

দিনকরাভিমুখা রণরেণবো, রুরুধিরে রুধিরেণ স্তুরদ্বিষাম্ ॥ ২৩। 
০০ স্প্স্পাপ্পীপপাপশা পাস 

শা 

অরিসংহারদক্ষ নরপতি দশরথ সেই তিন পত্রী প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই। 

প্রাপ্ত হইলেন । তদর্শনে বোধ হইল যেনত্রিদশনাথ ইন্দ্র প্রজাপাবনারধ গর 

উৎসাহ এই ত্রিশক্তির সহিত সন্মিলিত হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

তৎগরে মহারথ দশরথ যুদ্ধক্ষেত্রে দেবেন্দ্রের সাহায্য করিয়া বাণসযূহ দ্বার 

বালাগণের তত্ব দুর করিলে তাহার, মুক্তকণ্ঠে তাহার বাহুবল কর্ড ২ 

লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ 

তদনস্তর তমোগুণবিহীন সেই নরপতি বাহুবলে দিগৃদিগন্ত হইতে ' 

করিয়া অশ্বমেধ্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহার অত্যুনত সবরণময রী 

, তমস| ও সরযূনদীর কৃলগ্রদেশ সুশোভিত হইল । তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হই 

নিয়মে কিরীট উন্মোচন করিলেন এবং কৃষ্ণাজিন, উড়ম্বরদণ্ কুশমী দে 

ুগশূ্ন ধারণ পূর্বক তুফীন্তাবে অবস্থিত্ হইলেন। তগবান্ শশাষণে নর নে 

দশরথের দেহে অধিষ্ঠান করিলে নরপতির শোভা যার গর নাই পরিবনধি 

উঠিল ॥ ২০০২১॥ থরসভাতলে উপবেশনের উপযুক্ত পাত্র দেই নর 

 সব্ানতঙ্গান 'করিয.পবিতরদেহ ও নিয়তে্রিয় হইলেন? জলবর্ধী নি 

দেবরাজের মিকটেই কেখল তাহার উন্নত মস্তক অবনত হইত ২২। 

বিরমশালী তর বর রাজা দশম নেনয় দেবা: 



রঘুবংশমূ | ৬০৭ 

অথ সমাবরৃতে কুস্থমৈর্নবৈস্তমিব সেবিতৃমেকনরাধিপম্। 
যমকৃবেরজলেশ্বরবজ্জিণাং, সমধুরং মধুরঞ্চিতবিক্রমম্ ॥ ২৪ ॥ 
জিগমিষুধ নিদাধ্যুষিতাং দিশং, রথযুজ। পরিবর্তিতবাহনঃ | 
দিনমুখানি রবিহিমনিগ্রহৈবিমলয়ন্ মলয়ন্নগমত্যজৎ ॥ ২৫। 
ম্থমজন্ম ততো নবপল্লবাস্তদনু ষট্পদকোকিলকুজিতম্। 
ইতি যথাক্রমমা বিরতূম্মধুদ্রমবতীমবতীর্য্য বনস্থলীম্ ॥ ২৬ ॥ 
নয়গুণোপচিতামিব ভূপতেঃ, সছ্পকারফলাং শ্রিয়মিনঃ। 
অভিযযুঃ সরসো মধুসম্তৃতাং, কমলিনীমলিনীরপতভ্ভ্িণঃ ॥ ২৭ ॥ 
কম্থমমেব ন কেবলমার্তবং, নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্। 
কিসলয়প্রসরোহপি বিলাসিনাং, মদয়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ ॥ ২৮। 
বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়ামভিনব! ইব পত্রবিশেষকাঃ | 
মধুলিহাং মধুদান-বিশারদাঃ, কুরবকা! রবকারণতাং যযুঃ ॥ ২৯। 
| দানবকুলের শোণিতপ্রবাহে ু্ক্েত্রসথ উজ্জীন ধুলিজাল অপসারিত 
মাছিলেন॥ ২৩। 

অনন্তর বসন্তকাল সমাগত হইল। বোধ হইল যেন, মাধ্যস্থ্ে ধঙ্শরাজ, দানে 
 নি়মনে বরুণ ও ও ইন্দ্রের তুল্য পুজিতবিক্রম সমু দশরথকে সেবা 
[রজস্ঠই নব নব পুষ্পরাশি প্রশ্ুটিত করিয়া বসন্ত প্রাদৃভূতি হইল ॥ ২৪। 
্যাদেব উত্তরদিকে গমনাতিলাী হরই়। সারথি অরুণের সহায়তায় রথাশ্ব 
&৭, পূর্বক মলয়গিরি পরিত্যাগ করিলেন; তখন তুষাররাশি দূরীভূত 
ই প্রতাতকাল পরম নির্লতা ধারণ করিল ॥ ২৫ ॥ অগ্রে পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত 
পরে নবপন্নবরাজি বহির্গত হইল, অবশেষে ্রমরপংক্তি ও কোকিলগণের 
ঞত হইতে লাগিল । এই প্রকারে বিটপিকুলবহুল কাননস্থলীতে অবতীর্ণ 
পিন ক্রমে ক্রমে আপনার চিহুসকল প্রকাশ করিতে আরম্ত করিল ॥ ২৬ ॥ 
্ার্ধিগণ যেরূপ নরপতি দশরথের শীতিগ্তণসংবদ্ধিত পরহিতফলা! সম্পত্তিকে 
করিতে লাগিল, ভ্রমর, হংস ও সারসাদি জলচর পক্ষীরাঁও সেন্টুরূপ বসত্ত- 
ঠা পননিীকে প্রাপ্ত হইল॥২৭॥ তখন বসন্তজাত অশোকপুষ্ধই'যে কেবল 
কামোদীপনা কীরিল, তাহা নহে )-উহার নবপল্পবও কামিনীদিগের কর্ণ, 
ইপরপে প্রদত্ত হইয়া বিলাসীবন্দকে যার সী নাই উন্মত্ত কিয়া তুলিল।২৮। 
র্ মিবকপুষ্প প্রস্ফুটিত হইল ; উদ্র্ান বাস লী গেল সর উপ 



৬০৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

স্থবদদনাবদনাসবসম্তূতন্তদনুবাদিগুণঃ কুম্থমোদগমঃ। 

মধুকরৈরকরোন্মধুলোলুপৈব কুলমাকুলমায়তপঙক্তিভিঃ ॥ ৩০। 

উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া, মুকুলজালমশোতত কিংশুকে। 

প্রণয়িনীব নখক্ষতমগ্ডন*, প্রমদয়া মদয়াপিতলজ্জয়! ॥ ৩১। 

ব্রণগুরুপ্রমদাধরছ্বঃসহং, জঘননিবিষয়ীক্লুতমেখলম্। 

ন খলু তাবদশেষমপোহিতুং, রবিরলং বিরলং কৃতবান্ হিমম্।॥ ৩২। 

অভিনয়ান্ পরিচেতৃমিবোছাতা, মলয়মারুতকম্পিতপল্পবা। 

অমদয়ত সহকারলতা মন:, সকলিকা৷ কলিকামজিতামপি ॥ ৩৩। 

প্রথমমন্যভৃতাভিরুদীরিতাঃ, প্রবিরলা ইব মুগ্ধবধূকথাঃ। 

স্বরতিগন্ধিযু শুঞ্ুবিরে গিরঃ, কুস্তৃমিতীন্ত্র মিতা বনরাজিযু॥ ৩৭। 

শ্রতিন্তুখভ্রমরস্বনগীতয়ঃ, কুস্তথুমুকোমলদন্তরুচো বভুঃ। 

__ উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈ,. কিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব পাণিভিঃ ৩ 
লক্ষ্মীর নবপত্র রচনা করিয়া দিয়াছে। তথন মধুকরকুল মধুদানদক্ষ কুরবকের 

পান করিয়। গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল ॥২৯॥ রমণীদিগের মুখ্য 

বকুলপুপ্প প্রশ্থুটিত হইলে তাহার গন্ধ ম্যগন্ধের অনুকরণ করিল। তখন: 

পাননুব্ধ মধুকরগণ দীরঘশ্রেণীতে সঙ্জিত হইয়া বকুলতরুকে একার্ত আকুল ক! 

তুলিল ॥ ৩০ ॥ বসন্তলক্ষী কিংসুকবৃক্ষে যে সকল পুষ্প প্রদান করিল। তদর্শনে ( 

হইল যেন,মধুপানমন্তা নির্লজ্জ রমণীপ্প্রণয়ীর দেহে নথক্ষত করিয়া দিয়াছে। ও 

প্রিয়তম কর্তৃক অধরোষ্ঠে দশনক্ষত হইলে প্রণয়িনীগণ যে হিম সহ করিতে ! 

হয় নাই, যে হিমের প্রতাপে প্রমদাকুল নিতম্বপ্রদেশে মেখলা ধার? করিতে গ 

নাই, এখন হ্্য্যদেব সেই হিমরাশি নিঃশেষে দুরীককৃত করিতে না পারিলেও ৭ 

করিয়। দিলেন ॥ ৩২ ॥ মুকুলমালামগ্ডিত সহকারলতা মলয়সমীরপ্রভাবে গর 

কম্পিত করাতে বোধ হইল যেন, অতিনষব অভ্যাসচ্ছলে রাগদ্বেষবজ্জিত নো? 

চিত্ত উন্ত্ত করিয়া তুলিতেছে ॥ ৩৩ ॥ পুপরাশি প্রশ্দুটিত হওয়াতে তাহা নৌ 

বনস্থলী স্বরৃতিত হইয়া উঠিল; তখন কোকিলাগণের কুন অত হা 

হইল যেন, জুগ্ধবধূর মুখ হইতে বিরল ( অল্প অল্প) বাক্য বিনির্গত 
হইতেছে 

কাননস্থিত লতাসমূহের কিসলয়সকল, বাছুবেগে বিচরিি-হইয়া ৮ 

সমস্থিত হস্তেকন্তায় শোভা পাইতে লাগিল; রাজি তাহাদের কোমা 

অমরকুলেরশ্রতিমনোহর বাজারশব সদর স্তায় বোধ হইতে পি 



রঘুবংশম্ । ৬০৯ 

লললিতবিভ্রমবন্ধবিচক্ষণং, স্থরভিগন্ধপরাজিতকেসরম্। 

পতিষু নিবিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ, স্মরসখং রসখগুনবর্ভিজিতম্ ॥ ৩৬ ॥ 

শুণুভিরে স্মিতচারুতরাননাঃ, স্টিয় ইব শ্লথশিঞ্জিতমেখলাঃ | 

বিকচতামরস] গৃহদীর্থিকা, মদকলোদকলোলবিহঙ্গমাঃ) ৩ ॥ 

উপযযৌ তনুতাং মধুখপ্ডিতা, হিমকরোদয়পা ওুমুখচ্ছবিঃ | 

সদুশমিষটসমাগমনির্ তিং, বনিতয়ানিতয়া রজনীবধূঃ ॥ ৩৮ ॥ 
অপতুধারতয়া। বিষদপ্রভৈঃ স্থরতসঙ্গপরিশ্রমনোদিভিঃ। 
কুন্বমচাপমতেজয়দংশুভিহিমকরো মকরোজ্িতকেতনম্ ॥ ৩৯ ॥ 

হুতন্থতাশনদীপ্ডি বনশ্রিয়ঃ, প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্ত য। 

যুবতয়ঃ কুন্তুমং দধুরাহিতং, তদলকে দলকেশরপেশলম্ ॥ 9০ ॥ 

মলিতিরপ্তনবিন্দুমনোহরৈঃ, কুস্মপঙ-ক্তিনিপাতিভিরক্থিতঃ। 

নখলু শোভয়তি ন্ম বনস্থলীং, ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব.॥ ৪১। 
শশা শা শিশীিশী -_ এপাশ 

(ন মদ্ধ দারা অনঙ্গোদ্দীপন হয়।যাহা মনোরম হাবভাববর্ধনের প্রধান সহায়স্বরূপ, 

কামিনীরৃন্দ সেই মগ্য নিজ নিজ প্রিয়তমের সহিত সান্ুরাগে পান করিতে প্রন 

হইল। মগের দিবাগন্ধে বকুলপুপ্পের গন্ধও পরাভূত হয় ॥ ৩৬ ॥ প্রফুল্প পন্ম- 
দলে গৃহদীর্ঘিক৷ বিরাঁজিত হইল, হংসসারসাদি জলচর বিহঙ্গেরা অব্যক্তমধুর শব্দ 
সহকারে উহার জলে বিহার করিতে শ্ীরস্ত করিল। শিখিলতাবে শব্দায়মান 

কাধদামে অল্কত হাশ্তমুখী রমণীগণ ঘেমন শোতা পায়, & সমস্ত দীর্ঘিকাও তখন 
সেইরূপ শোভা ধারণ করিল ॥ ৩৭॥ প্রিয়সমাগমস্থথে বঞ্চিত হইলে নারীজন 

যেষন কুশা হয়, বসন্তকালীন যামিনীবধৃও সেইরূপ কৃশ। হইয়া গেল এবং চন্ত্রমার 
উদয়ে উহার বদনকাস্তি পাুবর্ণ ধারণ' করিল ॥ ৩৮॥ নীহাররাশি বিদ্বরিত 
হওয়াতে চন্ত্রমা বিমলকাস্তি ধারণ করিলেন এবং রতিশ্রমহারক রশ্িমাল! 
বস্তার করিয়া কামের পুষ্পশরকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন॥ ৩৯॥ রমণীবৃন্দ 
প্রমিত সুকুমার কর্ণিকারপুষ্প নিজ নিজ অলকে বিন্তস্ত করিতে আনরন্ত 
মরন; এ সকল পুষ্প উপবনলক্্মীর ্বর্ণভৃষণের প্রতিনিধিস্বরূপ, দ্বৃতাহুতিপরদীপ্ত 
মির হায় মমজ্জল, কোমল দল ও কেশরবিশিষ্ট ॥ ৪০ ॥ তিলক যেমন নারী- 
'কে অনস্কত করে, অঞ্রমবিনদস্ুনার ভ্রমরকুলপ সেইরূপ তিলকরৃক্ষের কুন্থমৌপরি 
বসিয়া কাননশোতা ব্দিত কবিয়া তুলিল 1৪১ ৃক্ষদিগের চিত্তহারিদী বিলা- 



৩১০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

অমাদয়ম্মধূগন্ধসনাথয়া, কিসলয়াধরসঙ্গতয়! মনঃ। 

কুস্থুমসন্তূতয়া৷ নবমল্লিকা, শ্মিতরুচ৷ তরুচারুবিলাসিনী ॥ ৪২॥ 
অরুণরাগনিষেধিভিরংশুকৈঃ, শ্রবণলব্ধপদৈশ্চ যবাস্কুরৈ2। 
পরভূতাবিরুতৈশ্চ বিলাসিনঃ, স্মরবলৈরবলৈকরসাঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩। 
উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বকযোগমুপেয়ুষী। 
সদৃশকান্তিরলক্ষযত মগ্তরী, তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ ॥ 88। 
ধবজপটং মদনস্য ধনুভূতিশ্ছবিকরং মুখচর্ণমৃতুতিয়ঃ | 

কুম্থমকেশররেণুমলিব্রজাঃ, সপবনোপবনোখিতমন্থযুঃ ॥ 8৫॥ 

অনুভবন্নবদোলমৃত্ৎসবং, পটুরপি প্রিয়কণ্ঠজিবৃক্ষয়া। 
অনয়দাসনরজ্ছুপরিগ্রহে, ভূজলতাং জড়তামবলাজন; ॥ ৪৬॥ 
ত্জত মানমলং বত বিগ্রহৈর্ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ। 

পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে, স্মরমতে রমতে ম্ম বধূজনঃ ॥ ৪৭। 

অথ যথাস্থুখমার্তবমুৎসবং, সমনুভূয় বিলাসবতীসখঃ 

নরপতিশ্চকমে মৃগয়ারতিং, স মধুমন্মধুমন্মথসম্নিভঃ ॥ ৪৮ ॥ 
পোশীশীশপীশীীসিশ শ্পকািপীী শশী িপিশী শি শশী 

সিনী নবমল্লিকা মধুগন্ধন্রতি পুষ্পসন্তারে মণ্ডিত হইয়া কিসলয়াধে গতি 
হান্তশোভায় যেন পথিকর্ন্দের যন হরণ করিতে লাগিল ॥ ৪২॥ অরুণরাগ- 

রঞ্রিত বন্ত, কর্ণে নিবেশিত যবান্ধুর ও ফোকিলকুজন, এই সমস্ত মদনসৈ দর 

বিলাসিকুলের চিত্ত কামিনীগণের একান্ত বশবর্তী হইয়া! উঠিল ॥ ৪৩॥ শব 

পরাগসমাকীর্ণ অলিকদন্বব্যাপ্ত তিলকরৃক্ষোথ মঞ্জরী নারীগণের অলবন্ঠন্ত মু 

মালার ন্তায় শোত| ধারণ করিল ॥ ৪৪ ॥ অলিকুল শরাসনধারী কন্দর্পের গতাকা' 

হ্বরূপ, বসন্তলক্ষীর মুখ-শোতাসম্পাদক, কুদ্কুমাদিচুর্ণ তুল্য, উপবনোথ পুপরেনর 

অণুসরণ করিতে লাগিল ॥ ৪৫॥ মহিলাকুল দৌলারোহণে সমর্থ হইলেও বদ 

রচিত দোলার আলোড়নজনিত সুখান্ুতব-সময়ে প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙগনার্ধ উৎ 

কঠিত হইয়া দোলাসনের রজ্জু-গ্রহণে ভুজলতা! শিথিল করিয়া দিল |8৬। (৫ 

মানিনীরৃদ্দ ! মধন ত্যাগ কর, বৃথা কলহ করিও নাঃ এই উপভোগসমর্থ যৌবণ 

বিগত হইল আর প্রত্যন্ত হইবে না” কোকিলেরা কামদেবের এই পরব! 

অভিপ্রায় ঘোষণ| করিলেই যেন অবলাগণ বিহার করিতে বৃত্ত হইল। 81 

তখন বিষণ, বঈন্ত ও মদনসন্গিত রাজ! দীশরথ বিলাসিনীবৃ্ের সহিত ধা 



রঘুবংশম, | , ৩১১ 

পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে, ভয়রুষোশ্চ তদিক্রিতবোধনম্। 

শ্লমজয়াৎ প্রগুণাঞ্চ করোত্যসৌ, তনুমতোহনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ ॥ ৪৯ ॥ 

মগবনোপগমক্ষমবেশভূৎ, বিপুলকনিষক্তশরাসনঃ। 
গগনমশ্বখুরোদ্ধতরেগুতিনূ সবিতা স বিতানমিবাকরোত ॥ ৫০ ॥ 

গ্রথিতমৌলিরসৌ বনমালয়া, তরুপলাশসবর্ণতনুচ্ছদঃ | 

তুরগবল্গনচঞ্চলকুগুলো, বিরুরুচে রুরুচেষ্টিতভূমিযু ॥ ৫১। 
তনুলতাবিনিবেশিতবিগ্রহা, ভ্রমরসংক্র মিতেক্ষণবৃত্তয়ঃ। 
দৃতরধ্বনি তং বনদেবতাঃ, স্থনয়নং নয়নন্দিতকোশলম্ ॥'৫২। 

শগণিবাগতরিকৈঃ প্রথমাস্থিতং, ব্পগতানলদন্থ্য বিবেশ সঃ। 

স্থিতুরঙ্গমভূমি নিপানবন্মগবয়োগবয়োপচিতং বনম্ ॥ ৫৩ ॥ 

ধাবমান মুগ-গবয়াদি চললক্ষ্য-তেদ শিক্ষা করা যায়, পশুদিগের ত্য়-রোষজনিত 

দিত বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে এবং শ্রমসহিষ্ণতা বশতঃ দেহ নিরতিশয় লঘু 

হয, এই সমস্ত হেতুতে অমাত্যবৃন্দ নরপতির মৃগয়াগমনে অনুমোদন করিলে 

ভিনি বাঞজপুরী হইতে বিনিজ্ান্ত হইলেন॥ ৪৯ ॥ তিনি যখন মুগয়া-যাব্র। করেন, 

তখন বনবিহারযোগ্য বেশতৃষা ধারণ করিলেন এবং নিজ বিশাল স্কন্ধে কার্থুক 

গন পূর্বক অশ্বখুরোথ ধূলিপটলে নতোমগল আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫০ ॥ 

তৎগঞ্জে তিনি বনফুলের মালায় কেশপাশ বন্ধন ও পল্পবতুল্য বর্ণবিশিষ্ট বর্ম দ্বারা 

দেহ 'মাচ্ছাদিত করিলেন। গমনকালে ঘোটকের প্রুতিগতিবশে তাহার কর্ণ- 
টুল ছুলিতে আরম্ত করিল। এই প্রকার শোভায় বিমণ্ডিত হইয়া তিনি রুরু- 
নামক মৃগের প্রটারভূমিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১॥ তৎকালে বন- 

দিবতারা সক্জ লতাসমূহে দেহ বিনিবেশিত ও অলিবন্দে নেত্র সমর্পণ পূর্বক 
নীতিগুণে কোশলরাজ্যবাসী প্রজাপুঞ্জের চিত্তরপ্রনকারী স্থুলোচন অজকুমার 
[পতি দশরথকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২॥ (মৃগয়া যাত্রাকালে ) অগ্রে 

ধের! হস্তে লগুড় ধারণ পূর্বক কুকুরদল সহ কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; 
ঠপরে রাজা সেই বন অগ্নি ও দস্যুতয়বিহীন জানিয়! তথায় প্রবেশ করিলেন। 

ই বনে তুরঙ্গমদিগের গমনযোগ্য দৃঢ়তূমি ও কৃপ বিস্কমান ছিল; তথায় মৃগ- 
বাদ পশ্ুদকলও্পরিভ্রমণ করিত ॥ ৫৩॥ তাত্রমাগ যেন্ধপ সব্ণগ্রভা পিশজবর্ণ 

্ারতরণ মৌন ঘা ইল্জাঘুধ ধারণ করে। রাজা দশরথও সেইরূপ হষইটচিড়ে 



৩১২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অথ নভত্য ইব জ্রিদশায়ুধং, কনকপিতড়িদ্গুণসংযুতম্। 

ধনুরধিজযমনাধিরুপাদদে, নরবরো রবরোধিতকেশরী ॥ ৫৪ ॥ 

ত্য স্তনপ্রণয়িভিমু ছরেণশা বৈর্যাহন্যমানহরিণীগমনং পুরস্তাৎ 

আবির্বভূব কুশগর্ভমুখং মৃগাণাং, যুখং তদগ্রসরগর্ব্বিতকৃষ্ণসারমূ ॥ ৫৫। 

তৎ প্রাথিতং জবনবাজিগতেন রান্ঞা, তৃণীমুখোদ্ধংতশরেণ বিশীর্ণপঙ্ক্তি। 

্যামীচকার বনমাকুলদৃষ্টিপাতৈ্বাতেরিতোৎপলদলপ্রকরৈরিবার্টৈ॥ &। 

লক্ষীকৃতস্ত হরিণস্থ্ হরিপ্রভাবঃ, প্রেক্্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহম্। 
আকর্ণকৃর্মপি কামিতয়া স ধ্বী, বাণং কৃপামৃদ্মনাঃ প্রতিসঞ্জহার ॥ ৫৭ | 

তস্তাপরেঘপি মৃগেষু শরান্ মুমুক্ষোঃ,কর্ণান্তমেত্য বিভিদে নিবিড়োহপি মুষঠি 

্রাসাতিমাত্রচুলৈঃ ম্মরতঃ স্থনেত্রৈঃ,প্রৌপপ্রিয়ানয়নবিভ্রমচেষ্টিতানি | 

উত্তস্থ ষঃ সপদি পব্বলপপ্থমধ্যমস্তাপ্ররোহকবলাবয়বানুকীর্ণম্। 
জগ্রাহ চ দ্রুতবরাহ্কুলম্য মার্গং, স্ৃবাক্তমার্রপদপংক্তিভিরায়তাতিঃ ॥ ৫১। 

শরাসন ধারণ পূর্বক জ্যারোপণ করিলেন। তখন কার্সুকেরে টট্কারশদে 

দিংহগণ যার পর নাই কুদ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৫৪। 

| ইত্যবসরে হরিণের একটি দল কুশগ্রাস চর্বণ করিতে করিতে নরপতি দশ. 

রথের সম্মুখে সমাগত হইল । এ দলের অগ্রে অগ্রে মদগর্বিিত কৃষসারেরা গমন 

করিতেছিল এবং মুগ্রশাবকের! স্তন্টপাঁনের বাসনায় মুগীদিগের গমনে বাধ 

উৎপাদন করিতে লাগিল ॥ ৫৫॥ রাজাখ্দিশরথ তাহা দেখিয়া তুণীর হইতে বা" 

উত্তোলন পূর্বক ক্ষিপ্রগামী তুরঙ্-সহায়ে উহাদের অভিমুখে ধাবিত হন । 

তখন যুধত্রষ্ট মুগকুলের কাতর দৃষ্টি পবনচালিত জল সিক্ত উত্পলদলের ন্যায় বোধ 

'ছুইতে লাগিল; তাহাদের সেই দৃষ্টিপাতে বনস্থলী স্টামবর্ণ ধারণ করিল। ৫৬ 

তদনস্তর ইন্ত্রশ মহাবল রাজ! দশরধ কার্সুক ধারণ করিয়া একটি মৃগের 

প্রতি লঙ্গ্য করিলেন, তদদ্শনে এ মৃগের প্রিয়-সহচরী মৃগী আগন প্রিয়তমের দে 

ব্যবধান করিয়া মধ্যতাঁগে দণ্ডায়মান হইল 7 তাহা দেখিয়া প্রেমানুরাগী নরগঞ্জি 

ইদয় করুণরসে.অতিষিক্ত হইল; তিনি আকর্ণ আক্ষ্ট বাণ গ্রতিসংহার করি 

লেন €৭॥ গর অপরাপর মৃগর্দিগের গ্রতি শরক্ষেপে, তাহার ইচ্ছা হণ 

বাটে). কিন্তু তাহার্দিগের ত্রাসতরল চক্ষু দর্শনে প্রগল্ভা প্রিয়তদার নতি 

সৃতিপথে উদ্দিত হওীকুতি আকর্ণ আঙ্ষ্ দৃঢ় মুষ্টি পুনরায় শিথিগ করিদেন।$। 

. এদিকে একাল ধরাহ পন্বলগগর্ড হইতে উঠিয়া খু়িতগতি পলায়ন' 
শর 



রধুবংশম । ৩১৩ 

তং বাহনাদবনতোত্তরকায়মীষদ্বিধ্যস্তযুদ্ধ তসটাঃ প্রতিহস্তরমীযুঃ । 
নাস্থানমন্ত বিবিছুঃ সহসা বরাহা, বাক্ষেযু বিদ্ধমিযুভির্জ্ঘনাশরয়েষু ॥ ৬০ ॥ 
তেনাভিঘাতরভসম্ত বিরুষ্য পত্রী, ব্যস্ত নেত্রবিবরে মহ্ষিস্ঠ মুক্তঃ। 
নির্ভিষ্ঠ বিগ্রহমশো ণিতলিপ্তপুত্স্তং পাতয়াম্প্রথমমাস পপাত পশ্চাৎ ॥৬১| 
্রাযো বিষাণপারিমোক্ষঘৃততমাঙ্গান্,খড়গাংস্চকার নৃপতিনিশিতৈঃ কুরাপ্রৈঃ। [গং স দৃপ্তবিনয়াধিকৃতঃ পরেষামত্যুচ্ছি তং ন মমৃষে ন তু দীর্ঘমায়ুঃ ॥৬২ ॥ 
যাত্বানতীরভিমুখোতৎ্পতিতান্ গুহাভ্যঃ, ফুল্লাসনাগ্রবিটপানিব [বায়ুরুগ্রান্। 
শক্ষাবিশেষলঘুহস্ততয়া নিমেষাত, তৃণীচকার শরপূরিতবক্তরন্ধান্ ॥ ৬৩॥ 

টি ৮টি শিট শশা ৮ বিন 
৯৪ 

পপি 
শশা াশ্শীশীশশী টিটি 

| । রার্জা দশরথ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সুদীর্ঘ আর্দচরণপংক্তি লক্ষ করিয়া গামী হইলেন। তিনি আরও দেখিলেন, বরাহেরা যে সকল যুস্তাঙ্কুর চর্ব্বণ রিয়াছিল, সেই সমস্ত যুস্তাক্ুর-খণ্ড তাহাদের বদনবিধর হইতে স্বলিত হইয়া ধধ্যে নিপতিত হইয়াছে ॥ ৫৯॥ তখন রাজা দশরথ দেহের উত্তরার্ধ কিঞ্চিং দবনত করিয়া বাণ দ্বারা বরাহদ্দিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; াহ্রোও সটাজাল উত্তোলন পূর্বক তাহাকে নিহত করিতে উদ্ভত হইল) [ধা দশরথ এরূপ শরক্ষেপে সুদক্ষ যে, বরাহদিগের জঘনদেশ বৃক্ষের সহিত বিদ্ধ হইল, তাহারা তাহা জানিতেওপ্রমর্থ হইল না॥৬॥ তৎপরে একটা রণ্যগনৃহিয রাজাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে তিনি কার্ধ্বক আকর্ষণ পূর্বক হার নেত্রগহ্বরে একটি বাণ প্রয়োগ করিলেন ; প্রক্ষিণ্ত বাণ এরূপ আশু- তি গমন করিল যে, মহিষদেহ ভেদ পূর্বক রুধির-লিগ্ত না হইয়াই অগ্রে ইযকে পাতিত করিল, পরে আপনিও পতিত হইল। ৬১। ছুষ্টদমনে নিযুক্ত গা দশরথ তীক্ষ ক্ষুরগ্রান্্র দারা গগডারকুলের খড়গাকার শৃঙ্গ উৎপাটন কি তাহাদের শিরোতার লঘু করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু প্রাণবধ করিলেন না) টপ প্রাধান্য তাহার সন্থ হইত না; কিন্ত তিনি দ্বীর্ঘ-জীবনের বো 

ঈ হই; রাজ! দশরথ সবিশেষ অভ্যাল হেতু ্ষিগ্রহপ্ততা- | চারে বাণজালে তাহাদিগের দুখবিখর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। $৩ | 



| ৩১৪ কালিদাসের গ্রন্থাৰলী | 

নির্ধাতোগ্ৈঃ কুগ্রলীনান্ জিঘা-স্ত্জ্যানির্ধোষৈঃ ক্ষোভয়ামাস সিংহান্। 
নুনং তেষামভ্সুযাপরোহভূদবীরষযাদগ্রে রাজশবে মৃগেছু॥ ৬৪॥ 
তান্ হত্ব। গজকুলবদ্ধতীব্রবৈরান্, কাকুৎস্থঃ কুটিলনখা গ্রগ্রমুক্তান্। 
আত্মানং রণকৃতকর্মণাং গজানামান্ণ্যং গতমিব মার্গ গৈরমংস্ত ॥ ৬৫। 
চমরান্ পরিতঃ প্রবর্তিতাশঃ, কচিদাকর্ণবিকৃষ্টভন্লবর্ষী। 
নৃপতীনিব তান্ বিযোজ্য সগ্যঃ সিতবালব্যজনৈর্জগাম শীস্তিম্॥ ৬৬। 

অপি তুরগনমীপাদু্পতন্তং মযুরং, ন স রুচিরকলাপং বাণলক্ষীচকার। 
সপদি গতমনম্বশ্চিত্রমাল্যানুকীর্ে,রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে প্রিয়ায়াঃ 
তম্য কর্কশবিহারসম্ভবং, স্বেদমাননবিলগ্রজালকম্। | 

আচচাম সতুষারশীকরো, ভিন্নপল্লবপুটো বনানিলঃ ॥ ৬৮॥ 

ইতি বিশ্বৃতান্যকরণীয়মাত্বনঃ, সচিবাবলম্থিতধুরং ধরাধিপম্। 

পরিবৃদ্ধরাগমনুবন্ধসেবয়া, মূগয়া জহার চতুরের কামিনী ॥ ৬৯। 
পেপার 

তৎপরে তিনি নিকুগ্রশায়ী সিংহদিগের বধাভিলাষে অশনিগঞ্জীনবঙ তয়ঙ্কর মৌৰ 

টক্কার দ্বার! তাহাদিগকে সংক্ষোভিত করিয়া তুলিলেন; বোধ হইল ঘে 

সমস্ত পণ্ড অপেক্ষা অধিক বললবান্ সিংহের উন্নত মৃগরাজপদবীতে তাহার র্যা 

হইয়াছে ৬৪॥ সিংহের! হস্তীদিগের চিরশক্র ; তাহাদিগের কুটিল নখা! 

(হস্তীদিগের মন্তকস্থ) মুক্জাসকল সংলগ্ন রহিয়াছে; ককুৎস্থকুল-সনত রাঃ 

দশরথ বাণ দ্বারা সেই সকল সিংহকে বধ করিয়া রণক্ষেত্রের সহায়তৃত হস্ত 

নিকট আপনাকে খণমুক্ত করিলেন॥ ৬৫॥ এক স্থানে তিনি চমরী নাম 

মুগদ্দিগের প্রতি অশ্বচালনা করিলেন এবং আকর্ণ আকষ্ট বাণ ও তা র্ 

বিজিত নৃপতিকুলের ন্যায় উহাদিগকে শ্বেতচামরশৃন্ত করিয়া আগ শান্তি না 

করিলেন ॥ ৬৬ ॥ কোন স্থানে কতকগুলি ময়ূর তাহার অঙ্গের সমগ্গে উ্ 

হইতে লাগিল) কিন্তু উহাদিগের পুচ্ছ' দেখিয়া, প্রিয়তমাদিগের রত 

আলুলালিতবননন বিচিত্র-মাল্যমণ্ডিত কেশপাশ তাহার দ্মরণপথে উদিত ৬ 
অমনি তিনি  মোহনবর্হভৃষিত যযুরদিগের গ্রতি আর শরণ বধ 
না॥৬৭॥ শিশির বনবাছরক্ষরাজির পল্নবপুট তেদ করিয়া রাজার? 
জনিত মুখলগ্প ধর্মমবিন্দু হরণ করিল ॥ ৬৮॥ এই প্রকারে নরগতি দপরথ গণ 

গণের উপর রালাঁভার অরপ পূর্বক কার্য বিশ্ব হইয়া গবিরত 



রধুবংশ্মূ। ৩১৫ 

ললিতবুমুনত্মপ্রবালশয্যাং, অ্বলিত্তমহৌধধিদীপকাসনা থাম্। 
পতিরতিবাহয়াম্মতৃব, কচিদসমেতপরিচ্ছদন্িষামাম্ 1 ৭০ ॥ 

[দি স গজযুথকর্ণতালৈঃ, পটুপটহধ্বনিভিবিনীতনিদ্রঃ । 

মত মধুরাণি তত্র শৃণন্, বিহগকুজিতবন্দিমজলানি 1 ৭১ । 

ধাতু রুরোগূহীতবস্মর, বিপিনে পার্্চরৈরলক্ষ্যমাণঃ। 
মফেনমুচা তপন্থিগাটাং, তমসাং প্রাপ নদীং তুরঙ্গমেণ ॥ ৭২। 

পূরণভবঃ পটুরুচ্ৈরুচ্চচার নিনদোইস্তসি তম্যাঃ। 

রস দ্বিরদবৃংহিতশঙ্কী, শব্দপাতিনমিষুং বিসসর্জজ ॥ ৭৩ ॥ 

পতেঃ প্রতিসিদ্ধমেব তত, কৃতবান্ পউ.ভ্িরথো বিলগুধ্য য। 
গথে পদ্মর্র়্ন্তি হি, শুতবন্তোহপি রজোনিমীলিতাঃ ॥ ৭৪ ॥ 

০৮ শা শিীপাশীপ লাপাশীশীাটাাশিশিশি শিশির সাপিশশি পাতাটি মি 

কান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন | তখন মৃগয়! যেন চতুর কামিনীর ন্যায় তাহার 

তত আকর্ষণ করিল ॥ ৬৯ ॥ 

তদনন্তর পরিজন-বিহীন রাজা দশরথ কোন স্থানে কোমল পল্লব ও কুসুম- 

রচিত শয্যায় শয়ান হইয়া উত্তাসিত মহৌষধিরূপ দীপাঁলোকে যামিনী অতি- 
রগ করিলেন ॥ ৭০ ॥ 

অনন্তর রজনী-প্রতাতে পটহধ্বনিতুল্য, করিবৃন্দের কর্ণাস্ফালনশব্দে রাজার 
রাগ হইল; তখন তিনি স্তরতিপাঠকদিগের মঙ্গল-গীতির সায় শ্রতিমধুর 
গুন শুনিতে শুনিতে সেই মনোরম বনতৃভাগে বিহার করিতে লাণি- 
ন।৭১॥ তৎপরে তিনি রুরুমূগের মার্গীন্থুসরণ পূর্বক অশ্বের গতিবেগবশে 
নুচবরূনের অলক্ষিতে গহনকাননমধ্যস্থিত তাঁপসকুলসেবিত তমসানদীর নিকট 
গস্থিত হইজেন। তখন নিরতিশয় পরিশ্ান্ত তুরঙ্গের বদনবিবর হইতে ফেনপুঞ্র 
রিত হইতে লাগিল ॥ ৭২ ॥ সহসা সেই তমসাঁর গর্ভ হইতে কুম্তপূরণজনিত 

ক মধুর শব উিত হইল এ শবকে হস্তীর বৃংহিত-ধর্নি বোধ করিয়া রাজ। 
ই শবামুসারে একটি শভেদী বাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৩॥ খবৃপতিদিগের 

ব্হস্তিবধ বিধিবিরুদ্ধ ; তথাপি যে রাজা সেই বিধি লঙ্ঘন করিলেন, 
চিত্র নহে। ,কারগ, রজোগুণে মলিন হইলে বুধগণও অপথে পদার্পণ 
ধাকেন॥ ৭৪॥ 



৬১৬ কাঁলিদাসের গ্রস্থাবলী। 

হা তাতেতি ক্রুন্দিতমাকর্ণ্য বিষপরস্তস্া স্থিষ্যন্ বেতসগৃঢ়ং প্রভবং সঃ। 
শল্যপ্রোতং প্রেক্ষ্য সকুস্তং মুনিপুজং, 

_ ভাপাদন্তঃশল্য ইবাসীৎ ক্ষিতিপোইপি॥ ৭৫ 

তেনাবতীরয্য তুরগা প্রথিতান্বয়েন, পৃষটান্বয়ঃ স জলকুস্তনিষনদেহঃ | 
তন্মৈ দ্বিজেতরতপক্থিস্ৃতং শ্থলস্টিরা স্ানমক্ষরপদৈঃ কথয়ান্ভৃব ॥ ৭৬। 
তচ্চোদিতশ্চ তমনুদ্ধ তশল্যমেব,পিত্রোঃ সকাশমবসন্নদৃশোনিনায় | 
তাভ্যাং তথাগতমুপেত্য তমেকপুক্রমজ্ঞানতঃ স্চরিতং নৃপতিঃ শশংস ৭৭ 
তৌ দম্পতী বছ বিলপা শিশোঃ প্রহ্ধা, শলাং নিখাতমুদহীরয়তামুরস্ত। 
সোহভূৎ পরাস্থরথ ভূমিপতিং শশাপ,হন্তাপিতৈর্নয়নবারিভিরেৰ বৃদ্ধঃ1৭৮ 

দিষ্টান্তমাপ্ন্যতি ভবানপি পুভ্রশৌকাদন্ত্যে বয়স্যহমিবেতি তমুক্সবন্তম্। 
আক্রান্তপূর্ববমিব মুক্তবিষং ভূজঙ্গং,প্রোবাচ কোশলপতিঃ প্রথমাপরাদ্ধঃ 18 

শবতেদী বাণ প্রযুক্ত হইবামাত্র তমসার দেই বেতসকুপ্তাত্যন্তর হইতে 

সহসা “হা তাত” এইরূপ আর্তনাদ সমুখিত হইল; তাহা শ্রবণমাত্র রাজা দশরথ 

একান্ত বিষ হইয়া সেই আর্তনাদের কারণ অন্বেষণ করিলেন; (নিকটে উগ- 

স্থিত হইয়া) দেখিলেন, বাণবিদ্ধ এক মুনিকুমার কুস্তের উপর নিপতিত হই 

রহিয়াছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রাজাও যেন হৃদয়ে শল্যবিদ্ধ হইয়া গড়ি 

লেন ॥ ৭৫ ॥ তখন প্রথিতকুলসন্তৃত রাঁজ। দশরথ আশু অশ্ব হইতে অবতরণ পর্ব 

সেই কুন্তসংপলিষ্টকায় যুনিবালকের কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিশি তথ 

স্বলিত-বচনে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিলেন যে, হে নৃপতে! বৈগ্ততাপসের খা 

শদ্রাণীর গর্ভে আমার জন্ম ॥ ৭৬॥ মুনিকুমার এই কথা বলিলে নরপতি তাহা! 

শন্যোদ্ধার না করিয়াই তীহাকে লইয়া তাঁহার জনক-জননীর নিকট উপরি 

হইলেন এবং তাহাদিগের সেই একমাত্র সন্তানের ঈদৃশী অবস্থা ও অগা, 

আপনার কৃত কুকর্মের যথীবথ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৭৭| 

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে তাপমঘৃম্পতি অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিলেন 4 

শিশুহন্তা সেই রাজীকে পুত্রের বক্ষঃস্থল হইতে শরমোচনে আদেশ এ 

লেন। নরগার্তু যেমন শরমোচন করিলেন, অমনি মুনিকুমারেরও রাত 

হইল। বৃদ্ধ তপস্বী তখন নয়নাগ্র হস্তে লইয়া তদ্দারা৷ রাজাকে এই বর্িয়া র্ 
ধ 

' শ্রাপ প্রদান করিলেন, “হে নৃপতে ! তুমিও আমার ন্যায় চরমাবন্থায় গা 

দেহত্যাগ করিকে।” এই প্রকারে অভিশপ্ত কৃতাপরাধ কোগদে? ০১ 



রধুবংশম। ৩১৭ 

পোংপাদউনয়াননপন্রশোডে, সানুগ্রহো ভগবতা ময়ি পাঁতিতোহয়ম্। 
যাংদহন্নপি খলু ক্ষিতিমিদ্ধনেযদ্বা,বীজপ্ররোহজননীং জুলনঃ করোতি|৮০| 
খঙ্গতে গতব্ণঃ কিময়ং বিধ্তাং, বধ্যস্তবেত্যভিহিতো বন্তরধাধিপেন। 
রা হুতাশনবতঃ স মুনির্যযাচে, পুজং পরাস্থমনুগন্ত্রমনাঃ সদারঃ ॥ ৮১ ॥ 
ধানুগঃ সপদি শীসনমন্ রাজা, সম্পাগ্ঘ পাতকবিলুপ্তধৃতিগিবৃত্তঃ। 
স্নিবিউপদমাত্মববিনাশহেতুং, শাপং দংজ্ষবলনমৌর্ববমিবান্থুরাশি ॥ ৮২ ॥ 
তি শ্রীরবুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতো মৃগন্বাবর্ণনো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥ 

দশমঃ সর্গঃ। 
6 

০০০ 

পৃথিবীং শাসতস্তস্ত পাকশাসনতেজসঃ | 
কিঞ্দুনমনূনদ্ধেঃ শরদামযুতং যযৌ ॥ ১॥ 

দত মুক্তবিষ ভূজঙ্গের ম্যায় তাহাকে কহিলেন, “ভগবন্! আপনার এই 
তিদ্পাতে আজ আমি অন্থগৃহীত হইলাম । কারণ, অগ্ঠাবধি পুক্রমুখকমল- 
ধন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রদীপ্ত বহ্ছি যেরূপ কার্ঠাদি সহায়ে কর্ষণোপ- 
গভূমিকে দগ্ধ করিয়াও তাহার শস্তোৎ্পাদিকাশক্তি বর্দিত করে, আপনার 
দত ম/তশাপও আমাব পক্ষে সেইরূপ বৰু সদৃশ হইল ॥ ৭৮-৮০ | ও 
তনস্তর অভিশপ্ত ধরণীপতি দশরথ সেই তাপসকে কহিলেন, “এই বধার্ 
াশ্ আপনাদিগের কি হিতসাধন করিবে, অনুমতি করুন ।” তখন. 
[ীক খষি পু সহ চিতারোহণ-কামনায় নরপতিকে কহিলেন, “আমাদিগের 
 প্রজলিত কাষ্ঠরাশি প্রস্তুত কর ।” ৮১ । 
তন শরপতি দশরথ অনুচরবৃন্দের সাহায্যে আশু তাহার চিতা সজ্জিত য়া, ধষিকুমারবধ্জনিত পাতকে নিরুৎসাহ হইয়া রাজধানী উদ্দেশে প্রতি- 
স করিবেন। বাড়বাগি যেরূপ সমুদরগর্ডে নিরন্তর গ্রজ্বলিত থাকে, আত্ম, 
শাশকর সেই মুনিশাপও সেইরূপ তাহার অন্তঃকরণে দৃঢ়-সম্িবিষ্ট রহিল ॥ ৮২ ॥ 

ইজতম্য মহাতেজ। মহাসমৃদ্ধিশালী দ্াজ দশরথ ধরাশাসনে নিরত থাকিয়া 
কিছ অমুত বৎসর অতিবাহিত করিলেন ॥ ১॥ কিন্ত এই দীর্ঘধকালমধ্যে 



৩১৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ন চোপলেভে পূর্ব্ব্ষামৃণনির্মোক্ষসাধনম্ 
স্বতাভিধানং স জ্যোতিঃ সন্যঃ শোকতমোহপহম্ ॥ ২॥ 

অভিষ্ঠৎ প্রত্যয়াপেক্ষসন্ততিঃ স চিরং নৃপ:। 
প্রাত্স্থাদনভিব্যক্তরত্বোৎপত্তিরিবার্ণবঃ ॥ ৩ ॥ 

খয্যশৃ্গাদয়ন্তহ্য সন্তঃ সম্তানকাঙ্কিণঃ। 
আরেভিরে জিতাত্মানঃ পুশ্রীয়ামৃষ্টিমৃতবিজঃ ॥ ৪ ॥ 

তশ্মিন্নবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতা হরিম্। 
অতিজগ্ নিদা ঘার্তাশ্ছায়াবৃক্ষমিবাধ্বগাঁঃ ॥ ৫ ॥ 
তে চ প্রাপুরুদন্বস্তং বৃবুধে চাদিপুরুষঃ | 

অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্তাঃ কার্য্যসিদ্ধেহি লক্ষণম্ ॥ ৬। 

ভোগিভোগসমাসীনং দরৃশুস্তং দিবৌকসঃ। 
তৎফণামগুলোদচ্চির্মণিষ্ঠোতিতবিগ্রহম ॥ ৭1 

শ্রিয়ঃ পদ্মনিষপনায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে। 
অঙ্কে নিক্ষিপ্তচরণমাস্তীর্ণকরপল্লবে ॥ ৮ ॥ 

পিতৃণ-পরিশোধের সাধনস্বরূপ সদ্যঃ শোকতিমিরহারী পুত্রজ্যো তিলাতে গম 

হইলেন না॥ ২॥ অপত্যলাত কোন কারণবিশেষসাপেক্ষ, ইহা বুঝিতে পারি 
তিনি মন্নের পূর্বের অলক্ষিতরহ্র সাগরের ন্যায় বহুদিন অতিবাহিত করিবন।: 

অনন্তর অপত্যার্থী রাজ! দশরথের প্রার্থনার জিতে্িয় খষ্যশূ্গাদি খিক 
বৃন্দ পুত্রেষ্টি-ষজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ৪॥ 

এ দ্রিকে গ্রীষ্মপীড়িত পথিকের। যেমন ছায়াবহল বৃক্ষের নিকট গমন ঝর 

দেবগণও সেইরূপ পৌল্তযনন্দন রাক্ষলপতি রাবণ কর্তৃক উত্পীড়িত হইয়া নি 
সকাঁশে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫॥ দেবগণ জলধিকুলে উপস্থিত হইবামাত্র তগবদ 

আদিপুরুষ নারায়ণও যোগনিদ্রা হইতে উখিত হইলেন। কার্য্যসিদ্ধির গল 
ধাহার নিকট গমন করা যায়, আগত তাঁহার সহিত সমাগম হইলে তাহার 
কার্য্যসিদ্ধির তলক্ষণ সংশয় নাই ॥ ৬॥ ূ 

. স্বুরগণ সাগারভীরে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, জনাদিন অনন্তশায় শা 
করিয়| মাছেন এবং সেই অনন্তনাগের ফণামগলস্থিত মণির্মজির এভায তীধ 
দেহ উদ্ভাসিত হইতেছে। ৭॥ পক্মাসনা কমলা ছৃকুল দ্বারা কাফীদাম গাছা? 



রঘুবংশমৃ । ৬১৯ 

্রবুদ্ধপুণুরীকাক্ষং বালাতপনিতাংশুকম্। 

দিবসং শারদমিব প্রারভ্তসুখদর্শনম্ ॥ ৯ ॥ 

প্রভানুলিপ্শ্রীবৎসং লক্মমীবিদ্রমদর্পণম্। 

কৌস্তভাখ্যমপাং সারং বিভ্রাণং বৃহতোরসা ॥ ১০ ॥ 
বানৃতিবিটপাকারৈদিব্যাভরণভূষিতৈঃ। 
আবিভূতমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্ ॥ ১১। 

দৈত্যন্জ্রীগগ্ডলেখানাং মদরাগবিলোপিভিঃ | 

হেতুভিশ্চেতন'বন্তিরুদীরিতজয়স্বনম্ ॥ ১২॥ 

মুক্তশেষবিরোধেন কুলিশব্রণলক্ষণ] 
উপস্থিতং প্রাঞ্জলিনা বিনীতেন গরুত্ুতা ॥ ১৩॥ 

যোগনিদ্রান্তবিশদৈঃ পাবনৈরবলোকনৈঃ। 
ভূগাদীননুগৃহ্ন্তং সৌখশায়নিকানৃষীন্ ॥ ১৪ ॥ 

প্রণিপত্ত স্বরাস্তম্মৈ শমযিত্রে স্ুরদ্বিষাম্। 
অথৈনং তুষ্টবুঃ স্তৃত্যমবাওমনসগোচরম্ ॥ ১৫। 

ক্স 

রিয়া তদুপরি নারায়ণের পদদ্য় ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৮॥ প্রফুন্পপুগ্ুরীকাঙ্ষ 
ক্ণ-অরুণসন্নিত-পীতান্বরধারী সেই জনার্দন শারদ প্রভাতের ন্যায় ব্রমণীয়- 
নি।৯। যাহার প্রভায় অনুলিপ্ত হইব প্রীবৎসচিহ সমুদূতাসিত হইয়াছে, 
হালক্ষীর বিলাসদর্পস্বরূপ, সাগরের সারতৃত সেই কৌন্ততমণি তাহার প্রশস্ত 
প্রদেশে শোভা পাইতেছে ॥ ১০ ॥ তিনি শাখাকার সালঙ্কার দীর্ঘবাহচতুষ্টয়ে 
নক্ষিত) তাহাকে দর্শনমাত্র বোধ হইল যেন, সাগরগর্ভে আর একটি পারি- 
উতর প্রাছু্ঠত হইয়াছে ॥ ১১॥ যাহারা দানববালাগণের গগুদেশ হইতে 
রাগ বিনুগত করিয়াছিল, সেই সকল সজীব অস্ত্রসমূহ তাহার. জয়শব উচ্চারণ 
নতেছে। ১২॥ বস্তক্ষতকায় বিহগরাজ,গরুড় বাস্ুকির সহিত নৈসগিক শক্রতা 
িনপূর্ণক করযোড়ে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা কন্ধিতেছে ॥১৩। 
যোগনিদ্রাত্গ হইলে সেই ব্রিলোকনাথ তাঁহার নুখশয়নজিজানু ভৃগুপ্রমুখ 
দিগকে গাবন ষ্টার অন্ুগৃহীত করিতেছেন ॥ ১৪। রা 
রা অমরবৃন্দ অসুরহস্তা অবাখনসগৌচর স্তবনীয় সেই নারায়ণ, 

ইকারে স্তব করিতে আরস্ত ক্লুরিলেন | ১৫। 
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নমে। বিশ্বস্থজে পূর্ববং বিশ্বং তদমু বিদ্রতে। 

অথ বিশ্বস্য সংহর্জে ডূভ্যং ত্রেধা স্থিতাত্বুনে ॥ ১৬॥ 
রসান্তরাণ্যেকেরসং যথা দিব্যং পয়োহশ্নতে। | 
দেশে দেশে গুণেষেবমবস্থান্বমবিক্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

অমেয়ো মিতলোকত্তবমনর্থী প্রার্থনাবহঃ। 
অজিতো জিষ্ণরত্যন্তমব্যাক্তো ব্যক্তকারণম্॥ ১৮॥ 

, হাদয়স্থমনাসন্নমকামং তাং তপস্থিনম্। 

দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিছুঃ॥ ১৯॥ 

সর্ববন্ন্বমবিজ্ঞাতঃ সর্ব্বযোনিস্তমাত্মভূঃ | 
সর্ববপ্রভূরনীশম্তমেকন্তং সর্ববরূপতাক্ ॥ ২০। 

পিপাসা শী স্পা শীিপ্টিগাাশী শেপ 

(ভগবন্1) আপনি প্রথমে বিশ্বের স্ষ্টি করেন, তৎপরে উহা গালা 

করেন গ্রবং অবশেষে সংহার করিয়া থাকেন) এই ক্রিমুত্তিধারী আপনাৰে 

'নমন্কার ॥ ১৬॥ এক প্রকার মধুররসপূর্ণ দিব্য জল যেমন দ্েশভেদে রানা 

(ভিন্নরূপ আস্বাদ ) ধারণ করে, আপনিও সেইরূপ নিজে নির্বিকার হ্যাং 

সত্বাদি গুণতেদে হৃষ্িস্থিতিসংহারকর্তী ব্রক্মাদি ত্রিমৃত্তি ধারণ করিয়াছেন %1 

হেদেব! আপনি অমেয়, মিতলোক, অনর্থা, প্রার্থনাবহ, অজিত, দি, 

অত্যন্ত অব্যক্ত এবং ব্যজের কারণ ॥৮॥ * (হে ভগবন্!) আপনি হব 

(সর্ঝান্তর্যামিত্ব হেতু নিত্যসন্নিহিত ) হইয়াও অনাসন্ন (অগম্যরপ্ত স্কে। 

বর্তা; (পরিপূরণত্ব হেতু) নিষ্কাম হইয়াও তপস্বী (খবিরূপে ছুত্তর তা 

: রত); দয়ানু, নিপ্পাপ, পুরাণপুরুষ ও অক্ষর বলিয়! অতিহিত ॥ ১৯ ্ 

র্বজ, ক্ষিপ্ত আপনাকে কেহ জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে; আপনি সরব 

( সকলের কারণ ), কিন্ত স্বয়ং আত্মযোনি (আপনার কারণ নাই) ঘা 

সকলের গ্রতু, কিন্ত আপনার প্রভু কেহ নাই এবং আপনি এক হইয়া 
স্বরণ 

(বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন) ॥ ২০ ॥ আপনাকে মধদামোগদীচ 

ক-ষিনি য় 

ব₹-কামপা। 
প্ বা 

৯ 

, * আমেদ-লোকে যাহার পরিমাণের ইয়ত্তা গরিতে পারে না। মিতলো 

জগতের পরিচ্ছেদ (ইয়তা) করিতে সমর্থ। জনর্থা-নিম্প হ, প্রার্থনা 

অভিত-ন্রন্ত কর্তৃক জিত নহে | জিডু-_নয়শীল। অত্যঠ অব্য়--অতিন্গার 

কারখ-মুলরপের কারণ । এ 



রঘুবংশম্ | | ৩২১ 

সপ্তসামোপগীতং ত্বাং সপ্তার্ণবজলেশয়ম্। 

সপ্তার্চিমুখিমাচখুঃ সপ্তলোকৈকসংশ্রয়ম ॥ ২১ ॥ 
চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুযু গাঃ। 

চতুর্ববগময়ো লোকত্বত্তঃ সরববং চতুমু্থাৎ ॥ ২২॥ 
অভ্যাসনিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্য়ম্। 

জ্যোতিন্য়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্বাং বিমুক্তয়ে ॥ ২৩ ॥ 

অজস্য গৃহৃতো জন্ম নিরীহস্ত হতদ্বিষঃ। 

স্পতো৷ জাগর্ধকন্ত যাথার্থং বেদ কস্তব ॥ ২৪ ॥ 

শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্ত,ং চরিতুং ছুশ্চরং তপঃ। 

্য্যাপ্তোহসি প্রজাঃ পাতুমৌদাসীন্যেন ব্তিতুম্ ॥ ২৫। 
বনধাপ্যাগমৈভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ | 
সবয্েব নিপতন্ত্যোঘা জাহবীয়। ইবার্ণবে ॥ ২৬ ॥ 

পাশ পাশপাশি পাপী সপশ শিক শিলা 
শি শা পস্পাপপপাপসপী পিপিপি 

্বজরেশব, সপ্তার্চিমু ও সগ্তলোকৈকসংশ্রয় বলিয়া কীর্তন করে ॥ ২১॥ * 
র্ধলপ্রদ জ্ঞান, চতুর্য,গাদি কালপরিমাণ এবং বিপ্রাদি চতুরবর্ণময় লোক- 
এই সকলই চতুর্মখরূপ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥২২॥ যোগিবৃন্দ 
কামনায় অভ্যাসনিগৃহীত মনোদ্বারা অন্তরাত্মাকে বিষয়ান্তর হইতে নিব- 
| করি হয়াধিষিত আপনারই ধ্যান করিয়া থাকেন॥ ২৩। আপনি অজ 
নাও জম ধারণ করেন, নিরীহ ( চেষ্টারহিত ) হইয়াও শক্র সংহার করেন এবং 
গনিদ্রাগত হইয়াও সতত জাগরূক; স্বতরাং আপনার তত্ব কে জানিতে . 
রবে বনুন॥ ২৪॥ ওঁদাসীন্য সহকারে অবস্থিত হইরাঁও আপনি রূপরসারদি 
স্তোগ, ছুফর তপস্া ও প্রজারক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ২৫॥ সমস্তাৎ গ্রবহযান 
গল যে্ূপ সাগরে মিলিত হয়, সেইরূপ আগমাদিশান্ধে সিদ্ধিপথ নানা- 
শি়গিত থাঁকিলেও আপনার সর্বব্যাপিত্বহেতু উহ। আগনাতে পতিত হই- 

টি শী পি শপপপপসপপ্পীজ শাসক  পাঁঁীশীশশশীশীশীট তা শি ১১০ শম্পা -িকশিশ িিসিশিশিপাপীস্পিশীি 

“ রৃথস্তরা দি সপ্ত সামবেদে বীহার মহিমা কীর্তিত আছে, উাহার নাম “সপ্তস্বামোপগীত?। 
রর জলে যিনি শয়ন করেন, তাহাকে 'সপ্তার্ণবজলেশয়' বলে। অগ্রিরশিধা সপ্তুবিধ, 
অধর একটি নাম মপ্তার্চিঃ, অগ্নি ফাহার মুখ, তাহাকে 'সপ্তীর্চিনুধা বলে। তুঃ) ভূবঃ, & জন১ তগঃ) সত্য'এই মগ্তলোকের যিনি এক্কমাত্র আশ্রয়, ভীহার নাষ 'সপগ্তলোকৈক- 

৪৯ 



কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তবয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকন্রণাম্। 

গতিস্ত্ং বীতরাগাণামভূয়ঃ সন্নিবৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥ 

প্রত্যক্ষোইপ্যপরিচ্ছেষ্তো। মহ্যাদির্মহিমী তব। 

আপ্তবাগনুমানা ভ্যাং সাধ্যং ত্বাং প্রতি ক কথা ॥ ২৮॥ 

কেবলং ম্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ। 
অনেন বৃত্তয়ঃ শেষা নিবেদিতফলান্তয়ি ॥ ২৯॥ 

উদধেরিব রত্বীনি তেজাংসীব বিবস্বতঃ। 

স্তুতিভ্যো ব্যতিরিচ্যান্তে দূরাণি চরিতানি তে ॥ ৩০ । 
অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্ভাতে। 

লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্্মণোঃ ॥ ৩১ ॥ 
মহিমানং যদুৎকীত্ত্য তব সংহিয়তে বচঃ। 

শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়নুয়া ॥ ৩২॥ 

ইতি প্রসাদয়ামান্ুস্তে সথরাস্তমধোক্ষজম্। 

ভৃত্যর্থব্যাহৃতিঃ সা হি ন স্তিঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩৩। 

4 
টি 45 

সপপীঁশি টি শিক 

রাছে॥২৬॥ যাহার! সমগ্র কর্মকল অর্পণ করিয়া আপনাতে চিত্ত বিপ্ত করিনা 

ছেন, আপনিই সেই সকল বীতরাগ সংসাবিবৃন্দের পুনর্ছন্মশীন্তির একমাত্র গাঁ 

স্বরূপ ॥ ২৭॥ বনুদ্ধরাদি যে সকল দৃত্তমান বস্থ বিদ্যমান, এতৎসমস্ত *আপণা 

র্ব্য্যম্বরূপ ; যখন ইহাদেরই ইয়ত্ত। করা যায় না, তখন বেদাদি আধবুন গা 

অনুমেয় আপনার বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? ২৮॥ যে ব্য্তি আনা 

স্মরণ করে, আপনি তাহাকেই পবিত্র করেন, অতএব বিলক্ষণ বোধ হইতেছে( 

আপনার দর্শনশ্রবণাদি অবশিষ্ট বৃত্তি সকল মহাঁফল প্রসব করে ॥২৯। ঘ 

সমুদ্রের গর্ভস্থ রত্ররাজির ও দিবাকরের কিরণজালের বর্ণনা করা অসন্তব দে 

স্তব ঘ্বার৷ আপনার অনন্তমহিমাও বর্ণন করা যায় না॥ ৩০। আপনার রা 

কিছু নাই, অপ্রাপ্তও কিছু দেখা যায় না। তবে যে আপনি জন্ম ধারণ ও রা 

নুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা কেবল লোকের প্রতি অনুগ্রহ রার্শন মাত্র 191 

'আপনার মহিমা বর্ণন করিয়াই যে আমাদের বাক্য শেষ হইল, তাহা নহে। এ 

রর্ণনে সমর্থ না! হওয়াতে কিংবা পরিশ্রম হওয়াতেই আমরা ক্ষান্ত হইলাম ০ 

এই প্রকারে দেবগণ বিফুকে প্রসন্ন করিলেন। বন্ততঃ এই কম | রব 



রঘুবংশম. | ৩২৩ 

ন্মৈ কুশলসংপ্রশ্ব্যঞ্চিত গ্রীতয়ে স্থরাঃ। 
ভয়মপ্রলয়োদবেলাদাচখ্যুনৈধ।তোদধেঃ ॥ ৩৪ । 

শগ বেলাসমাসন্নশৈলরন্ধানুনাদিন1 | 
দ্লারেণোবাচ ভগবান্ পরিভূতার্ণবধবনিঃ ॥ ৩৫ ॥ 

পুরাণস্ত কবেস্তম্ত বর্ণস্থানসমীরিতা । 

বভূব কুতসংস্কীরা চরিতার্থেব ভারতী ॥ ৩৬ || 

নতৌ সদশনজ্যোতস্না সা বিভোর্দনোদগতা। 

নির্যাতাশষ! চবণাদ্গঙ্গেবোদ্ধ প্রবর্তিনী ॥ ৩৭ ॥ 
জানে বে! রক্ষসাক্রান্তাবনুভবপরাক্রামৌ | 

শঞ্গিনাং তমসেবৌভৌ গুণৌ প্রথমমধ্যমৌ ॥ ৩৮ | 

বিদিতং তপ্যমানঞ্চ তেন মে ভুবনত্রয়ম্। 

অকামোপনতেনের সাধোহ্ৃ দিয়মেনসা ॥ ৩৯ ॥ 

কার্যোধু চৈককার্যাস্বাদভ্যর্থোইস্মি ন বজিণা। 
গ্য়মেব হি বাঁতোহগেঃ সারথ্যং দি ॥ ৪০ || 

বাক্য গরমেী ছা পক্ষে দি, কেবলমাত্র স্তব নহে ॥ ৩৩॥ 

 জনাদদন দেবগণের কুশলপ্রশন করিলে তাহারা প্রভুর সন্তোষ জন্মি- 

বাধ | বলিলেন, তগবন্! রাক্ষপরূপ সমুদ্র অসময়ে উদ্বেলিত হওয়াতে 

বাং গর নাই তন্বপ্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥ 

গর শগবান্ জনাদ্দন গন্তীবন্থবে সাশবকলপন্নিহিত পব্ঘতকপর পরতিধ্বনিত 

ধালঠে আরন্ত করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই পুরাণকবি নারারণের বর্ণোচ্চারণ- 

ইতে সং্কারপুত বাক্য উচ্চারিত হইর| ধেন কৃতার্থন্গ্ হইল ॥ ৩৬ ॥ সেই 
৬গবানের মুখ হইতে শ্বেতদশনচ্ছটায় উদ্ভাসিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, 
গাদপরস্থলিতাবশিষ্ট গঙ্গাদেবী উপ্দেগমন করিতেছেন ॥ ৩৭ | 

বান কহিলেন, হে স্ুরবৃন্দ !) তমোগুণ দ্বার! যেরূপ জীবকুলের সত্ব ও 
পরাভূত হয়, রাক্ষদপতি রাবণ কর্তৃক তোমাদিগ্রের মহি্বা ও পুরুষ- 
সইপ পরাভূত হইয়াছে, ইহা আমি অবগত আছি॥৩৮॥ প্রমাদবশে 
তি পাগ মেঘন সাধুজনের হৃদয়কে সন্তপত করে, সেই রাক্ষস, কর্তৃক সেই. 
ই তিতুবন পরিতণ্ হইয়াছে, তাহাও আমি জানি ॥ ৩৯ ॥ প্রঞ্জারক্ষাক্ষপ 



৩২৪ কালিদাসের গ্রন্থাবিলী। 

স্নাসিধারাপরিহৃতঃ কামং চক্রম্য তেন মে। 

স্থাপিভো দশমো মুদ্ধা লভ্যাংশ ইব রক্ষসা ॥ 8১ || 

অফ বরাতিসরগান্ত, ময়া তম্ত ঢ্রাত্মনঃ। 
অত্যারূ্ঢং রিপোঃ সোটং চন্দনেনের তোগিনঃ ॥ ম২॥ 

ধাতারং তপসা গ্রীতং যযাচে স হি রাক্ষসঃ। 

দৈবাৎ সর্গাদবধ্যত্রং মন্োদ্াস্থাপরাজুখঃ ॥ ৪৩ || 
সোহহং দাশরখিভূ ত্বা রণভূমের্বলিক্ষমমূ। 
করিষ্ামি শরৈস্তী ক্ষৈস্তচ্ছিরঃকমলোচ্চয়ম্॥ ৪3 || 

অচিরাদ্যভ্রভির্ভগং কল্লিতং বিধিবৎ পুনঃ। 

মায়াবিস্টিরনালীঢমাদাস্তধ নিশাচরৈঃ ॥ 3৫ ॥ 

বৈমানিকাঃ পুণাকৃতস্তাজন্থু মরুতাং পগি। 

পুপ্পকাঁলোকসংক্ষোভং মেঘাবরণততপরাঃ ॥ ১৬ ॥ 

মোক্ষ্যধেব স্বর্গবন্দীনাং বেশীবন্ধনদূষিতান্। 
শাপযন্ত্রিতপৌলস্ত্যবলাতকারকচগ্রহৈঃ ॥ 5৭ ॥ 

পপি 

এক কাধ্যে দেবরাজ হন্্র ও আমি উরে নিযুক্ত ;) সুতরাং ী বিষয়ে হা 

প্রার্থনা অনাবশ্তক। কারণ? পবনদে নিজেই বহ্ছির সহাঁঘ হইয়া! থাকেন।॥ 

রাবণ যখন তগগ্তার নিঘুক্ত ছিল তখন শাণিত খড়গ দ্বারা আপনা? না 

মন্তক ছেদন করে; সেই সময়েই যেন তাহার অবশিষ্ট দশম মন্তকটি থাম 

চক্রের প্রাপ্য অংশ বলিয়া! রাখিয়াছে ॥ ৪১॥ চন্দনবৃক্ষ যেমন ভুজগবের 

উপত্রব সহ করে,আমিও সেইরূপ ব্রঙ্মবরগর্বিত সেই ছুরাচার রাক্ষপরাজের দঃ 

চার সহ করিতেছি | ৪২॥ রাক্ষস কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা বিরিঞিক রর 

করিয়া, খান্থদ্রব্য বোধে মানবলোকের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক দেবের রা 

বর প্রার্থনা করে ॥ ৪৩ ॥ অতএব আমি দীশরধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া তীক্ষ্ণ 

তাহার শিরঃপর্নশ্রেণী ছেদন পূর্বক রক্ষেত্রের বলি প্রদান করিব | ৪81 ( 

আগত যাজ্জিকগিণ কর্তৃক বিধিদত্ত নিজ নিজ যজ্াংশ প্রাপ্ত হইবে। মায়াবী 

চরের! তাহা কদাচ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না ৪৫. গগনপণ্ে নো 

গণ রাঁবণের পু্পকরথ দেখিয়া ভয়ে মেঘাস্তরালে লুক্বায়িত হইতেন। ধন 

সে ভয় ত্যাগ করুন। ৪৬। নলকুবরের অভিশাঁপহেতু রাক্ষপ রাবণ : 



রুবংশম্। ৩২৫ 

রাৰণীবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমূৃতেন সঃ । 

অভিবৃষ্য মরুত্শস্তং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে ॥ 8৮ ॥ 

পুরুহৃতপ্রভৃতয়ঃ স্থরকাধ্যোছ্তং স্ুরাঃ। 
অংশৈরনুষযুবিষু্ং পুপৈর্বায়ুমিব দ্রুমাঃ ॥ 9৯ ॥ 
অথ তশ্য বিশাম্পত্যুরন্তে কামাস্ত কর্ণ? | 

পুরুষঃ প্রবভৃবাগ্নেবিস্ময়েন সহব্ধিজাম্ ॥ ৫০ || 
হেমপাত্রগতং দোর্ভ্যামাদধানঃ পয়শ্চরুম্। 

শনুপ্রবেশাদাস্থাস্ত পুংসস্তেনীপি ছুর্বহম্॥ ৫১ || 

প্রাজাপতোপনীতং তদনং প্রতাগ্রহীনপঃ। 

বুষেব পর়সাং লারমাবিদ্কৃতমুদম্তা ॥ ৫২ ॥ 

গনেন কথিতা রাজ্জো গুণাস্তস্তান্যদুর্লভাঃ | 

প্রসৃতিং চকমে তন্মিন ত্রৈলোকাপ্রভাবোহপি যৎ॥ ৫৩ ॥ 

নবালাগণের কেশকলাপ সবলে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই, এখন তোমরা 

হাদের সেই স্পর্ণদোৌষরহিত বেণীবন্ধন উন্মোচন কর ॥ ৪৭॥ 

গলদবগী জনার্দন এইরূপে দশাননরূপ অনাবৃষ্টিবশে শুষ্ক শস্তরূপ দেবগণকে 

নাঃতে অভিষিক্ত করিয়! তিরোধান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৮॥ বৃক্ষগণ যেন পুষ্প- 
শ ধারা বাধুর অগ্ুসরণ করে, ইন্্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ সেইরূপ নিজ নিজ অংশানু- 
বৈ দেবকা্যসাধনোগ্ত হরির অন্ুগামী হইলেন ॥ ৪৯ ॥ 

এ দিকে দশরথ নৃপতির কাষ্য পুত্রেষ্টিষজ্ঞ সম্পাদিত হইলে এক দিব্যপুরুষ 
হস্তে স্বরণপাত্রস্থ পায়সচরু ধরিয়া বহ্ছিগর্ভ হইতে উখিত হইলেন; চরুমধ্যে 

দপুরুধ হরির আবির্ভাব হওয়াতে এঁ পাত্র অতি গুরুতার হইয়াছিল, দিব্যপুরুষ 
ট উহ! বহন করিতেছিলেন। তীহ্কে দর্শনমাত্র খত্বিকেরা বিস্বয়ে অতিভূত 

টল্েম॥ ৫০-৫১॥ সাঁগ্রগর্ভ হইতে অমৃত উখিত হইলে দেবরাজ যেমন তাহা 

ই৭ কারয়াছিলেন, দশরথনৃপতিও সেইরূপ প্রজাপতি-প্রেরিত দিব্যপুরুষ কর্তৃক 
শীত সেই পায়সচর গ্রহণ করিলেন ॥ ৫২॥ ব্রিভুবনকারণ বিষুঃ ঘে তাহার 
রঃ গগ্রহণে বাসনা করিয়াছেন? ইহা দ্বারাই তাহার অন্তদুর্লভ গুণের পরিচয় 
; হগ শয়। ৫৩ কৃরধ্য যেমন স্বর্ণে ও মর্ত্যে তাপ প্রা করেন, দশরথও 



: ও শরাসন ধারণ পুর্বক তীহাদিগের রক্ষাবিধান করিতেছে। &। 

টি কালিদাসের গ্রন্থাবলী । 

স তেজো বৈধবং পত্োধিভেজে চরুর্ধ্কতম্ 
গঘাবাপৃথিব্যোঃ প্রত্যগ্রমহর্পতিরিবাতপম্॥ ৫9 ॥ 
অর্চিতা তস্য কৌশল্যা প্রিয়া কেকয়দেশজা। 
আতঃ সম্তাবিতীং তাভাা স্বমিত্রা মৈচ্ছদীশরঃ ॥ ৫৫ ॥ 
তে বকজ্ঞম্ চিত্তে পাত্তো পতার্মহীক্ষিতঃ। 
চরোরদ্দীদ্দভাগাভ্যাং তামযোজরাতামুভে ॥ ৫৬।। 
সা হি প্রণরবত্তাসীৎ সপত্োরুভয়োরপি। 

ভ্রমরী বারণস্থেব মদনিশ্যন্দরেখয়োঃ ॥ ৫৭ ॥ 

তাভিগর্ভঃ প্রজাড়তো দধে দেবাংশসন্তবঃ | 
সৌরীভিরিব নাড়ীভিরমৃতাখ্যাভিরন্ময়ঃ ॥ ৫৮ ॥ 
সমমাপনসন্াস্তা রেজুরাপাওুরত্রিষঃ | 

অন্তর্গতফলারস্তাঃ শহ্যানামিব সম্পদঃ ॥ ৫৯ || 

গুপ্ং দৃশুরাত্মানং সরববাঃ স্বপ্পেযু বামনৈঃ। 
জলজাসিগদাশাঙ্গ চক্রলাঞ্থিতমুক্তিভিঃ || ৬০ ॥ 

সেইরূপ চরুরূপ সেই বৈষ্বতেজ কৌশল্যা ও কৈকেরী নায়ী পরীদ্ঘয়কে তাগ 
করিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥ কৌশল্যা রাজার সন্মাননীয়া, কৈকেরী প্রিয়তম! (তৎপর 
রাজা অনুরাগবান্), এই কারণে দশরথে বিশ্বাস ছিল, এই ছুই রাী নিজ নিও 

অংশ হইতে সুমিত্রাকে চকু প্রদান করিবেন ॥ ৫৫ ॥ কৌণল্যা ও কেকমীও পর্ষ॥ 

স্বামীর এই অভিপ্রায় বুঝিয়। স্ব স্ব চরুর অদ্দাংশ আুমিত্রাকে প্রদান করিলেন ।& 

নবমী যেমন মদআবা হস্তীর গগুদর়ে আসক্ত হয়, সুমিত্রাও সেইরূপ কৌশলা|৫ 

কেকয়ী এই ছুই সপত্রীর একান্ত প্রণয়পা্রী ছিলেন ॥ ৫৭ ॥ 
তদনস্তর ভাঙ্করদেবের অমৃতাখ্য কিরণজাল যেরূপ জলময় গভ ধারণ কৰে 

রাজ! দশরথের তিন পত্রীও সেইরূপ প্রজাহিতার্থ বেদাংশস্ভৃত গর ধার 

করিলেন ॥ ৫৮॥ সম-সময়েই রাজমহিষীন্রয় গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন তাহার 

বদনকান্তি ঈষৎ*পাওুবর্ণ হইল) শস্যসম্পত্তির অত্যন্তরে ফল জন্মিরে তাহ? 

যেমন শৌভা৷ হয়) তাহারাও তখন সেইরূপ শৌতা ধারখ করিলেন ॥ ৫৯॥ গা 

তাহারা স্বপ্ন দেখিলেন, যেন কতিপয় বামনদেহধারী পুরুষ শঙ্খ, চক্র; টে 



 রঘুবংশমূ। ৩২৭ 

হেমপক্ষপ্রভাজাপং গগনে চ বিতম্বতা। 

উহান্তে স্ম স্থুপর্ণেন বেগাকৃষ্টপয়োমুচা ॥ ৬১ ॥ 
বিদ্রত্যা কৌস্তভন্তাসং স্তনান্তরবিলম্থিতম্। 
পর্যুযপাস্থান্ত লক্গন্যা চ পদ্মবাজনহ্তয়া ॥ ৬২ ॥ 

ক্ুতাভিষেকৈর্দিব্যায়াং ত্রিজ্বোতসি চ সপ্তভিঃ। 
বরঙ্মধিভিঃ পরং ব্রহ্ম গুণপ্তিরপতস্থিরে ॥ ৬৩ ॥ 
তাভ্যস্তথাবিধান্ ্বপ্নান্ শ্রু্বা গ্রীতো হি পার্থিব | 

মেনে পরার্ামাক্মানং গুরুত্বেন জগদ্গুরোঃ ॥ ৬৪ ॥ 

বিভক্তাত্বা বিভুস্তাসামেক; কৃক্ষিষনেকধা । 

উবাস প্রতিমাচন্দ্; প্রসন্নানামপামিব ॥ ৬৫ ॥ 

অথা গ্রামহিষী রাজ; প্রসূতি সময়ে সতী। 

লং তমোপহং লেতে নক্তং জ্যোতিরিবৌষধি? ॥ ৬৬ ॥ 
রাম ইত্যভিরামেণ বপুষা তশ্য চোদিতঃ | 

নামধেযং গুরুশ্টক্রে জগং-প্রগমমঙ্গলম্ ॥ ৬৭ ॥ 
5১ 7. পট পি শী শট নটি শী শত তি শি শপিশীপপশী পি পপি ীপিশীপ্পীটিপ 

খালন, বি গরুড় আকাশঘার্গে স্বর্ণপক্ষ-প্রপারণ সহকারে মহাবেগে 

দপটন আকর্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেবী 
গা শ্নমুগলমধ্যে বিল্িত কোস্ততমণি বিশ্তাস পূর্বক কমল-দলে বীজন 
ধক 'তাহাদিগের সেবা করিতেছেন। সপ্ত ব্রদ্র্ষি মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া 
দমন উচ্চারণ সহকারে তাহাদিগের আরাধন| করিতেছেন ॥ ৬১-৬৩ | / 

ধাঁ দশরণ বাণীদিগের মুখে এই স্বপ্বৃত্তান্ত শুনিয়। প্রীতিলাভ করিলেন এবং 

1দৃগুর হবি পিত। হইলেন বলিয়া আপনাকে যার পর নাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে 
[গিলেন॥৬৪॥ প্রতিবিদ্বিত শশধর যেমন বিমল জলগর্ডে অবস্থান করে, 
ই ঘদধিতীয় বিজু নারায়ণও সেইরূগ চত্রংশে বিতক্ত হইয়া ০০০ 
উমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ 
 আগস্তর রজনীযোগে ওঘধি যেরূপ তিমিরনাশক জ্যোতিঃ প্রসব করে, প্রধান 
হ্ধী সতী কৌশল্যা সেইরূপ যথাকালে একটি পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৬। 

দেহকান্তি দেখিয়া পিতা দশরথ সেই পুত্রের সংসারের আদিমক্গল্তূত 
রাম নাম বাধিলেন॥ ৬৭| তখন সেই অগ্রতিমতেজা রঘকলপ্রদীপ কমা. 



৩২৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

বঘুবংশপ্রদীপেন তেন্াপ্রতিমতেজসা। 

রক্ষাগৃহগতা দীপাঃ প্রত্যাদিফটা ইবাভবন্ ॥ ৬৮ ॥ 
শয্যাগতেন রামেণ মাত! শাতোদরী বভৌ। 
সৈকতান্তোজ-বলিনা জাহ্বীব শরৎকৃশা ॥ ৬৯ ॥ 
কৈকেষ্যান্তনয়ো৷ জজ্ঞে ভরতো নাম শীলবান্। 
জনয়িত্রীমলঞ্চক্রে যঃ প্রশ্রয় ইব শ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥ 

্থৃত লক্ষণশক্রাত্রী স্মিতর সথযুবে যমৌ। 
সম্যগারাধিতা বিদ্যা প্রবোধবিনয়াবিব ॥ ৭১॥ 
নির্দোষমভবৎসর্ববমাবিক্কৃত গুণং জগৎ । 

অন্বগাদদিব হি স্বর্গো গাং গতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭২॥ 

তন্তোদয়ে চতুমূর্তেঃ পৌলস্তাচকিতেশরাঃ। 
বিরজক্কৈর্নভন্বস্থিদিশ উচ্ছ মিতা ইব ॥ ৭৩। 
কৃশানুরপধুমন্ধাৎপ্রসন্নন্বাৎ প্রভাকরঃ | 

_রক্ষোবিপ্রকুতাবাস্তামপবিদ্ধশুচাবিব ॥ ৭9 | 

বের প্রভায় প্রতাঁয় হুতিকা গৃহস্থ প্রদীপরাজি নিশ্রত হইয়া পড়িল ॥ ৬৮। ুনরপ্রে 

পর দেবী কৌশল্য! কশোদরী হইয়া! পড়িলেন; রাম তাহার নিকটগথ শা! 

শয়ান থাকাতে বোধ হইল যেন, পদ্মোপহার দ্বারা পৃজিত, সৈকত-প্রদেশুবনী 

শারদীয়া কৃশাঙ্গী জাহুবীর ন্যায় তিনি শোভা ধারণ করিয়াছেন ॥৬৯ 
তৎপরে কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতনানা এক শীলবান্ পুত্র জন্মধারণ করিনেন। 

সম্পদ্ ফে্রুপ বিনয় দ্বারা শোতা৷ পায়, সেই পুত্র দ্বারা কেকয়ীরও সেইরগ মোহ 

সম্পাদিত হইল ॥ ৭০ ॥ সম্যক্ অধীতবিষ্তা যেষন জ্ঞান ও বিনয় উৎপাদন বক 

নুমিত্রাও সেইরূপ লক্মাণ ও শত্রুর নীমক ছুইটি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। ১1 

তৎকালে সমস্ত জগৎ নির্দোষ (দুরতিক্ষাদি দোষরহিত ) এবং ( ( আরোগ্যাণী 

বিবিধ গুণবিশিষ্ট হইয়। শোভা পাইল । বোধ হইল যেন, ত্রিদিবধামই ধরা? 

অবতীর্ণ হইয়। সেই পুরুষোতম হরির অনুগমন করিয়াছে ॥ ৭২। | 

এই প্রকারে বিভু জনার্দন রামাদি চারি মুষ্তিতে গ্রাদৃভূতি হইলে বাণ 

বিরহিত হইয়া বহিতে আর্ত হইল এবং রাবণভীত দিক্-সূমূহ আগনার গর 

আশ্রয়লাভে প্রীত হইয়াই যেন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে আর্ত করিব ৭৩1 
2 ও দিবাকর প্রসন্ন হইবেন; বোধ হইল ফেন, পুর্বে তাহারা দশানণ 



রঘুবংশম্ | ৩২৯ 

দশাননকিরীটেত্যন্তৎক্ষণাৎ রাক্ষসশ্রিয়ঃ। 
মণিব্যাজেন পর্য্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রবিন্দবঃ ॥ ৭৫। 
পুজরজন্মপ্রবেশ্টানাং তৃরয্যাণাং তম্ত পুজিণঃ। 

আরম্তং প্রথমং চতুর্দেবছুন্দুভয়ো দিবি ॥ ৭৬ ॥ 

সম্ভানকময়ী বৃষ্টির্ভবনে চাস্য পেতুষী। 
সম্মঙ্গলোপচারাণাং সৈবাদিরচনাভবৎ ॥ ৭৭ ॥ 
কমারাঃ কৃতসংস্কারান্তে ধাত্রীস্তন্তপায়িনঃ | 

আনন্দেনাগ্রজেনের সমং ববৃধিরে পিতুঃ ॥ ৭৮ ॥ * 

স্বাভাবিকং বিনীতত্বং তেষাং বিনয়কর্ম্মণ] | 

ুমচ্ছ সহজং তেজো! হবিষেব হবিভূজাম্ ॥ ৭৯ ॥ 

পরস্পরাবিরুদ্ধাস্তে তদ্রঘোরনঘং কুলম্। 

অলমুগ্ভোতয়ামাস্ুর্দেবারণ্যমিবর্ভরঃ ॥ ৮০ ॥ 
সমানেহপি হি সৌধ্রাত্রে খোভৌ রামলক্মমণৌ | 
তথ] ভরতশক্রুন্ৌ গ্রীতা দন্দং বভুবতুঃ ॥ ৮১ 

গ্রপীড়িত, হইয়াছিলেন, এখন তাহাদের সে ছুঃখ দূরীভূত হইল ॥ ৭৪॥ বাম 

ন তুনিষ্ঠ হন, সেই মুহুর্তেই রাবণের কিরীট হইতে রত্রচ্ছলে রাক্ষস-লক্ষীর 
গবিদু ধরাতলে নিগতিত হইল। ৭৫॥ বীজা দশরথের পুত্রজন্মোৎসবে সে 

য়ে যে বাগ্ত্রিয়া হওয়া উচিত, সুরধামে দেবছুন্দুতি সকল তাহা! প্রথমেই সম্পা- 
তকরিল।৭৬॥ তৎকালে রাজপুরীতে যে পারিজাত-পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, পুক্র- 

হেতু তাহাই তৎকালোচিত মাঙ্গল্যক্রিয়ার আদিরচনা হইল ॥ ৭৭ ॥ 
(যথাকালে ) কুমারগণের জাতকর্মাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে সংস্কৃত হইয়। 

হারা ধাত্রীর স্বন্যপান পূর্বক দ্রিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৭৮॥ 
ঘর নৈসর্গিক তেজ যেমন দ্বৃত দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,সংশিক্ষা দ্বার! কুমারগণের 
ভাবিক বিনীতভাবও সেইরূপ (দিন'দিন) বর্ধিত হইতে লাগিল ॥৭৯॥ বসস্তাদি 
কল যেরূপ পরম্পরবিরোধী গুণ পরিহার পুরঃসর দেবোগ্াম ননদনবনকে 
দুআ সিত করে, ভ্রাতৃসৌহার্দসম্পন্ন কুমারেরাও সেইরূপ নিষ্কল্ক" রঘুবংশকে যার 
রশ উদ্মন করিয়া তুলিলেন ॥৮০ ॥ ভ্রাতৃচতুষ্টযের মধ্যে সৌন্রাত্বদ্ধন পরম্পর 
হইলেও প্রীতিবশে রাম ও লক্ষণ এবং ভরত ও শক্র় পূরম্পর ঘশ্ব-সহচর 

৪২ 



৩৩০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

তেষাং দ্য়োদ্বয়োরৈক্যং বিভিদে ন কদাচন। 
যথা বায়ুবিভাবদ্বোর্যথা চন্দ্রসমুদ্রয়োঃ ॥ ৮২। 

তে প্রজানাং প্রজানাথাস্তেজসাং প্রশ্রয়েণ চ। 
মনো জহনিদাঘান্তে শ্যামাভ্রা দিবস ইব ॥ ৮৩॥ 
স চতুদ্ধা বভোৌ ব্যন্তঃ প্রসবঃ পৃথিবীপতেঃ। 
ধন্ধার্থকামমোক্ষাণামবতার ইবাঙ্গবান্ ॥ ৮৪ | 

গুণৈরারাধয়ামাস্ুস্তে গুরু গুরুবৎসলাঃ। 
'তমেব চতুরসন্তেশং রতৈরিব মহার্ণবাঃ ॥৮৫॥ 

স্বরগজ ইব দন্তৈ্ভগ্নদৈত্যাসিধারৈর্নয় ইব পণবন্ধব্যক্তযোগৈরপায়ৈঃ ॥ 
হরিরিব যুগদী ধৈর্দোর্ডিরংশৈস্তদীযৈঃ, 
পতিরবনিপতীনাং তৈশ্চকাশে চতুর্ভিঃ ॥ ৮৬। 

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাপরুতৌ রামাবভারো নাম দশমঃ সর্:। ১, 
গতি, তরিকত 

টি _ » াশীশশশিশীশীী শির  পিশাপাপীশিশীত ২ --ািশিশি ক ৮০ ৮ শিশিটিনিশি 

হইলেন ॥৮১॥ বায়ুর গহিত বহ্ছির এবং চন্দ্রের সহিত সমুদ্রের য় তীহাদিদে 

মধ্যে রাম ও লক্ণ,ভরত ও শক্রদ্প এই দ্বদ্বের পরস্পর সাহচর্য্য কোন সময়েই দু 

ভূত হয় নাই ॥ ৮২॥ নিদাঘশেষে নীলমেথাচ্ছ্ন দিবসের ন্যায় সেই এরজানাথ রা, 

পুক্রগণ তেজ ও বিনয়বিভব দ্বারা প্রজা পুষ্রের চিত্তরপ্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৮ 

তাহারা যেন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ মুর্তিমান্ চতুর্ধর্ঁরূপে বিরাজ করি 

লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥ 
তদনন্তর চতুঃসাগর যেমন রত্বরাঁজি দ্বার! দিগীশ্বর দশরথের উপাসনা কর 

গুরুবংসল কুমারেরাও সেইরূপ গুণরাশি দ্বারা পিতার সম্তোষ উৎপাদন করিং 
আরম্ভ করিলেন ॥ ৮৫॥ দানবগণের অগিতেদী দশনচতুষটয় ঘারা এঁরাবত দে 

শোভা! পায়, ফলান্ুমেয় সামাদি চতুর্বিধ উপায়ে নীতি যেমন সুশোতিত ধা 

ফুগকাষ্ঠবৎ চতুভুজ দ্বারা নারায়ণ যেমন শোতা। পান, নরপতি দশরথও মই 

নারায়ণাংশজাত পুত্রচতুষ্টয় দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন (৮৬ 
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কৌশিকেন স কিল ক্ষিতীশ্বরো, রামমধ্বরবিঘাতশান্তয়ে। 
কাঁকপক্ষধরমেত্য যাচিতন্তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যাতে ॥ ১। 
কুচ্ছলবমপি লব্ববর্ণভাক্, তং দিদেশ মুনয়ে সলক্ষাণম্। 
অপ্য্থপ্রণয়িনাং রঘোঃ কুলে, ন ব্যহ্ন্টত কদাচিদর্থিতা ॥ ২॥ 
যাবদাদিশতি পার্থিবস্তয়োনির্গমায় পুরমাগসংস্কিয়াম।  * 
তাবদাশু বিদধে মরুৎসখৈঃ, সা সপুষ্পজলবর্ষিভির্ঘনৈঃ ॥ ৩॥ 
তৌ নিদেশকরণোদ্ঠাতে পিতুধস্বিনো চরণয়োনিপেত্তুঃ | 
তুপতেরপি ভায়োঃ প্রবৎস্থাতোর্নময়োরুপরি বাম্পবিন্দবঃ ॥ ৪ 
তে পিতুর্নয়নজেন বারিণা, কিঞ্িছুক্ষিতশিখগ্ুকাবুভৌ | 
ধষিনৌ তমৃষিমন্বগচ্ছতাং, পৌরদৃ্িকুতমার্গতোরণো ॥ ৫ ॥ 
লক্ষণানুচরমেব রাঘবং, নেতুমৈচ্ছদৃষিরিত্যসৌ নৃপঃ | 
মাশিষপ্রযুযুজে ন বাহিনীং, সা হি রক্ষণবিধো তয়োঃ ক্ষমা ॥ ৬॥ 
তদনন্তর কুশিকনন্দন বিশ্বীমিত্র নরপতি দশরথ-সকাশে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ- থঃ-নিবাধণার্থ কাঁকপক্ষধারী বামকে প্রার্থনা করিলেন | (রাম বালক হইলেও পি বে তাহাকে প্রার্থনা করিলেন, ইহা পবচিতর নহেঃ) কারণ, তেজন্বীদিগের কমের দিকে কেহই লক্ষ্য করে না ॥ ১। স্থবিজ্ঞ রাজা দশরথ বহুকষ্টলনধ পদ্ণ প্লামকে খধিবরের হস্তে অর্পণ করিলেন। বথুবংশীয়দিগের নিকট প্রাণ রঘশা করিলেও সে প্রার্থী কদাচ বিমুখ হয় না॥২॥ রাজা পুক্রদ্য়ের গমনার্ঘ গরমার্ের সংস্কার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, সেই সময়ে বায়ু ও জলদ- ল পুষ্প ও বারিবর্ষণ করিয়া পথের সংস্কার সম্পাদন করিল ॥ ৩॥ ধৰুর্ধর রাম- ্ণ পিতৃআজ্ঞা-পালনে উদ্যত হইয়া স্টাহার পাঁদমূলে প্রণত হইলেন; প্রবাস- বায় সমুগ্ভত বিনীত কুমারদ্বয়ের উপর তখন রাজার অশ্রবিন্দু নিপতিত 
ই £॥ ধনথুর্ধারী রাম-লক্ণ পিতার অঞ্্জলে. কিঞ্চিৎ আর্দরশীর্য হইয়া! মহা- শ বশবামিত্রের অন্থ্গামী হইলেন। তখন পুরবাদীর! একৃষ্টিতে তাহাদিগকে শ করিতে আরম্ত করিলে, তাহাদিগের লোটনমাল! যেন রাজমার্গের তোরণ- টিপ হইল। ৫| মহধি বিশ্বামিত্র কেবলমান্র লক্ষণের সহিত রামকে 



৩৩২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

 মাতৃবর্গচরণম্পৃশ মুনেক্তৌ প্রপন্ভ পদবীং মহৌজসঃ | 

রেজতুর্গতিবশাত প্রনপ্তিনৌ, ভাক্করস্য মধুমাধবাবিৰ ॥ ৭। 

বীচিলোলভূজযোস্তযোর্গতং, শৈশবাচ্চপলমপাশোভত । 

তোয়দাগম ইবোদ্ধাভিষ্ায়োর্নামধেয়সদৃশং বিচেষ্টিতম্॥ ৮। 

তৌ বলাতিবলয়োঃ প্রভাবতো, বিছয়োঃ পথি মুনিপ্রদিষ্টয়োঃ। 

মন তুর্ন মণিকুট্টিমোচিতৌ, মাতৃপার্্বপরিবর্তিনাবিব ॥ ৯ ॥ 

পূ্ববৃত্তকথিতৈঃ পুরাবিদঃ, সানুজঃ পিতৃদখহ্া রাঘবঃ। 

উহ্মান ইৰ বাহনোচিতঃ, পাদচারমপি ন ব্যতাবয়ৎ ॥ ১০॥ 

তৌ সরাংসি রসবন্টিরম্বুভিঃ, কৃজিতৈঃ শ্রতিস্থখৈঃ পতভ্রিণঃ | 
বায়বঃ স্থুরভিপুষ্পরেণুভিশ্ছায়য়া চ জলদাঃ সিষেবিরে ॥ ১১ ॥ 

রর লি ত টিন হি এ সপ স্পট দলসলিসাপকিসল া লিকিত ইিউপিস্টীি ৪ 

লইয়। যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; সুতরাং নরপতি কেবলমাত্র আণীর্ধা 

দান করিলেন, সঙ্গে রক্ষাবিধানার্থ আর সৈন্য প্রদান কবিলেন না। কার, তীহা; 

আপীর্বাদই কুমারদ্বয়ের রক্ষাবিধানে সমর্থ হইবে॥ ৬॥ রামলগ্ষণ মাতৃগণে 

পাদবন্দনা করিয়া মহাতেজা খধির পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন। মেযা? 

রাশি-সং্রমণকালে হ্যযের গতিবশে প্রবর্তমান চৈত্র ও বৈশাখ মাস যে 

শোভ! পায়, গমনকালে তাহাদিগেরও সেইরূপ শোভা হইল ॥ ৭॥ বর্ষা-ধতু 

ভিষ্ঘ ও উদ্ধয নদের নামানুধারী গলোচ্ছাস ও কৃলভেদের যেমন শোতাহা 

শৈশবহেতু রামলক্্রণের গমনসমর়ে তাহাদিগের তরজ্গবৎ চঞ্চল বাভৃদয়ও দেই 

রূপ শোত। প্রাপ্ত হইল ॥৮॥ ধাহারা মণিময় চত্বর-ভূমিতে বিচরণ করিবার 

যোগ্য, সেই রামলক্ষণ মহষিদত্ত বলা ও অতিবলা নাস্মী বিদ্যাদয়ের প্রভাব রা 

পধপর্য্যটনেও কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিলেন না, বরং তহারা থেন জননী 

নিকটেই অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন ॥৯। ধাহার 

যানবাহনে গমনের উপযুক্ত, সেই রাম্রক্মণ পদব্রজে গমন করিয়াও কিছুমাও 

কষ্ট অন্তব করিলেন না। কারণ, পিতৃমি্র পুরা বৃত্তবিদ্ বিশ্বীমিত্রের মুখে র্ 

তন বৃত্তান্ত সক্ শুনিতে শুনিতে তাহারা অনগ্ঠমনা হইয়াছিলেন। ৯1 রা 

কালে সরোবর সকল রসপূর্ণ জন দ্বারা॥ বিহঙ্গমগণ আতিমধুর র৭ দারা 

সুগন্ধি পুম্পপরাগ দ্বারা এবং ।নীরদমালা ছায়াদান দ্বারা তাহাদিগের রা 

করিতে লাগিল॥ ১১ বনবাসী তাপসের প্রিয়াদর্পন রামলগ্গণবে 



রঘুবংশম | ৩৩৩ 

নাপ্তসাং কমলশোতিনাং তথা, শাখিনাঞ্চ ন পরিশ্রমচ্ছিদাম্। 

র্শনেন লঘুনা যথা তয়োঃ, প্রীতিমাপুরুভয়োস্তপস্থিনঃ ॥ ১২ ॥ 

্াুদগ্ধবপুষস্তপৌবনং, প্রাপা দাশরথিরাত্তকান্মু কঃ। 

বিগ্রহেণ মদনস্য চারুণা, সোইভবৎ প্রতিনিধির্ন কর্মণা ॥ ১৩ ॥ 
নৌ স্থৃকেতুস্থতয়া খিলীকৃতে, কৌশিকাদ্বিদিতশাপয়া পথি। 
নু স্থলনিবেশিতাটনী, লীলযসৈব ধনুষী অধিজ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥ 
জ্লানিনাদমথ গৃহৃতী তয়োঃ, প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ | , 

তাঁড়কা চলকপালঝুগুলা, কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী ॥ ১৫ ॥ 

ীব্রবেগধৃতমা গরৃক্ষয়া, প্রেতটীবরবসা স্বনোগ্রয়া। 
মভ্যাতাঁবি ভরতাএীজস্তয়া, বাত্যয়েব পিতৃকাননোখয়া ॥ ১৬॥ 

| আনন্দলা৬ করিলেন, পদ্মরা্জিরাজিত জল অথবা শ্রমাপনোদন বৃক্ষসমূহ 
ধ্যাও তাহাদিগের সেরূপ গ্রীতিলাভ হয় না ॥ ১২॥ ধনুর্ধারী দশরখনন্দন রাম 
কোগানলদদ্ধ কামদেবের তপোবনে সমাগত হইয়া মনোরম দেহকান্তি দ্বারা 
নর অনুরূপ হইলেন; কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহার সমকক্ষ হইলেন না ॥ ১৩॥ 
( গথিমধে) কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের নিকট রামলগ্মণ জানিলেন যে, সুকেতু- 
দনী তাড়কা অভিশাপবশে রাক্ষপরূপিণী হইয়া পথ অবরোধ পূর্বক অবস্থিতি 

[তেছে। ইহা বিদিত হইবামাত্র তাহারী ধরাতলে কার্দুকের অগ্রদেশ স্থাপন 
ক অনায়াসে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন ॥ ১৪ ॥ * 
ইযবদরে সেই কার্দুক-টক্কার শ্রবণমাত্র কৃষ্ণপক্ষীয়া ঘামিনীর ন্যায় কৃষতবর্ণ 
কা কর্মাবন্বী নরকপালকুগুল আন্দোলন করিতে করিতে বলাকামালাম্ডিত 
খড় অলদাবলীর ঠায় প্রাদুভূতি হইল।॥ ১৫॥ তখন সেই প্রেতচীবর- 
নী বিকটনাদিনী তাড়কা তীন্রগতিবেগবশে গথিপার্খস্থ বৃক্ষসমূহ কম্পিত 
যা গশানোখিত বাত্যার স্তায় দাশরধিকে অতিভূত করিল ॥ ১৬॥ সে নিতন্ব- 

- -শাশীশি পিপিপি পিপি পপ ৮ 7 শশা শিস শালি শিস পট পিশীস্পিন 

সপ পলি পপি সপ ৪ শসা সপ পাস শে পপি 

খগ পৌরাণিক বার্তা শ্রত আছে যে, ূর্বকাণে হু্েতু নামক মুক্ষের নন্দিনীর 
দুদৈতাহুমার হুনোর বিবাহ হয়| সেই ু ন্দগ্ীর নামই তাড়কা। একদা গতির ইয়ে হরে গর্ধিতা, মহত মততহস্তিতুল্য বলশালিনী সেই সুন্দগত্ঠী তাড়কা অগন্্য- 

মাক্তমণ করিতে উদ্যত হইলে খবিবর এই ধলিয়া, অভিশাপ প্রন করেন যে, তুষি 
টপণী ইয়া অবস্থান কর লই শাগবশেই তাডফার এ চশং শা । 



৩৩৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

উদ্যাতৈকভূজযষ্টিমায়তীং, শ্রোণিলশ্ষিপুরুযান্ত্রমেখলাম্। 
তাং বিলোক্য বনিতাবধে ঘৃণাং, পত্রিণা সহ মুমোচ রাঘবঃ ॥ ১৭। 
যচ্চকার বিবরং শিলাঘনে, তাড়কোরমি স রামসায়কঃ। 

অপ্রবিষ্টবিষয়স্ত রক্ষসাং, দ্বারতামগমদন্তকম্য তৎ ॥ ১৮ ॥ 
বাণভিন্নহদয়! নিপেতুষী, স। স্বকাননভূবং ন কেবলাম্। 

বিষ্টপত্রয়পরাজয়স্থিরাং, রাবণশ্রিয়মপি ব্যকম্পয়ৎ ॥ ১৯। 
রামমুন্মথশরেণ তাড়িত, ছুঃসহেন হৃদয়ে নিশাচরী | 

গন্ধবদ্রধিরচন্দনোক্ষিতা, জীবিতেশবসতিং জগাম সা ॥ ২০ 

নৈধ তিদ্রমথ মন্্রন্থুনেঃ, প্রাপদস্্রমবদীনতোধিতাৎ। 
জ্যোতিরিন্ধননিপাতি ভাস্করাৎ, সূর্ধ্যকান্ত ইব তাড়কান্তকঃ॥ ২১। 
বামনাশ্রমপদং ততঃ পরং, পাবনং শ্রুতমৃষেরূপেয়িবান্। 
উন্মানাঃ গ্রথমজন্মচেষ্টিতান্যম্মরন্নপি বড়ব রাঘবঃ। ২২। 

দেশে পুরুষের অন্ত্-নির্শিত কাফীদাম ধারণ করিয়াছে, তাহার একটি বাহাঁ 
উত্তোলিত; তাহাকে আগত দর্শনমাত্র রামচন্দ্র যুগপৎ নারীবধজনিত দা! 

বাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭॥ বাম-প্রক্ষিপ্ত সেই বাণ তাড়কার গাযাণদ। 
কঠিন বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া যে ছিদ্র উত্পাদন করিল, তাহাই যেন শন 
অপ্রবেশ্ত রাক্ষস্দেশে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হইল॥ ১৮॥ শ্রীরামনিক্ষিপ্ 

বিদীর্দহদয়। হইয়া! তাড়কা যখন পতিত হয়ঃ তখন সে যে কেবল তাহার বসি 

স্থান বনস্থলী কম্পিত করিয়াছিল তাহা নহে; ব্রিভৃবনবিজয়হেতু রণ 

রাবণের অচল! বিজয়লক্্ীও চঞ্চল। হইয়। উঠিলেন॥ ১৯॥ সেই নিশাচরী তা 

দুঃসহ রামরূপ কন্দর্পবাণে বক্ষঃপ্রদেশে আহত হইয়া অঙ্গে ছুর্নপূর্ণ শোগিজা 

চন্দন লেপন পূর্বক শমনরাজজের গৃহে প্রস্থান করিল ॥ ২০ | 

তদনন্র সয্যকান্ত-মণি যেরূপ আদিত্যদেব হইতে কাষ্ঠদহনসমর্থ তে 

করে)তাড়কাহস্ত! রামও সেইরূপ তাহার'পরাক্রম দর্শনে হষট ধষিপ্রবর ঝিশ্ানি 

নিকট নিশাঁচরসংহারকর সমন্ত্রক অন্তর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২১। রঃ 

অনন্তর রাম পরমপবিত্র বামনীশ্রমে উপস্থিত হইলেন । এই আশ্রমের? 

ইক তিনি বিশ্ামিত্রের গমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তথায় গন ক 
ডাহার স্বৃতিপথে সমুদিত হইল না) তখন তিনি নিরতিা 

তষ্টযা। উঠিলেন ॥ ২২॥ 



রঘুবংশম.। ৩৬৫ 

আসসাদ মুনিরাত্মনস্ততঃ, শিষ্যব্গপরিকল্লিতাহণম্। 

বন্ধপল্নবপুটাঞ্জলি দ্রমং, দর্শনোন্ুখমগং তপোবনম্॥ ২৩॥ 

তত্র দীক্ষিতমৃষিং ররক্ষতৃবিত্বতো দশরথাত্বজৌ শরৈঃ। 

লোকমন্ধতমসাৎ ক্রমোৌদিতৌ, রগ্মিভিঃ শশিদিবাকরাবিব ॥ ২৪) 

বীক্ষা বেদিমথ রক্তবিন্দুভির্বন্ুজীবপৃথুভিঃ প্রদুষিতাম্। 

সম্রমোইভব্দপোকর্ম্মণামৃত্িজাং চ্যুতবিকঙ্কতক্রুচাম্॥ ২৫। 

উন্মুখ; সপদি লক্ষমণাগ্রাজো, বাঁণমা শ্রয়মুখাৎ সমুদ্ধরন্। 

রক্ষদাং বলমপশ্ৃদন্বরে, গৃধ্পক্ষপবনেরিতধ্বজম্ ॥ ২৬ ॥ 

তত্র যাবধিপতী মখদ্বিষাং, তৌ শরব্মকরোৎ স নেতরান্। 

কিং মহোরগবিসর্পিবিক্রমো, রাজিলেধু গরুড়ঃ প্রবর্ততে ॥ ২৭। 

মোহ্মুগ্রজবমন্ত্রকোবিদঃ, সন্দধে ধনুষি বায়ুদৈবতমূ। 

সেন শৈলগুরুমপ্যপাতয়ত, পাণুপত্রমিব তাড়কান্তৃতস্ ॥ ২৮ ॥ 

তদনস্তর বিশ্বমিত্রমুনি রামলক্ষণসহ আপনার আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, 
বুদ গূজোপকরণ সকলই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, আশ্রমবৃক্ষরাজি পল্পব- 

রগ অঞ্চলি:বন্ধন সহকারে তাহার অত্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান এবং দর্শনোন্মুখ মুগ- 

তাহাদের দিকে নির্নিমেষলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে ॥ ২৩|॥ কৃর্যয ও 

নপ পর্য্যায়ক্রমে উদ্দিত হইয়া রশ্িমাল! দ্বারা তিমিরপুপ্ত হইতে লোক 
র রক্ষাবিধান করেন,দাশরথি রামলক্মণও সেইরূপ বাণসমূহ দ্বারা যজদীক্ষিত 
দকে বিদ্ধ হইতে রক্ষা করিলেন ॥ ২৪॥ 

ঠখন বন্ধুজীবকুম্থমের স্যাত স্কুল স্থুল রুধিরবিন্দু দ্বারা যজ্ঞবেদী দূষিত হইতে 

ল) তদর্শনে খত্বিকেরা যজ্জক্রিঘ়া পরিত্যাগ করিলেন; ভয় হেতু তাহাদিগের 
হইতে বিকঙ্কত নামক বৃক্ষের কাষ্ঠনির্দিত শ্রুক (দর্বী) স্বলিত হইয়া 
প1২৫| লকদণাগ্রজ রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তুণীর হইতে শর লইয়া উদ্ধঘুখে দৃষ্টিপাত- 
রে দেখিলেন, সুরদ্বেষী রাক্ষদসেনারা গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং 
শকুনিদিগের পক্ষবাুতে উহাদের ধ্বজপতাকাপংক্তি কম্পিত হইতেছে ।২৬| 
খন ঝামচন্দর যজদ্বেষী অপরাপর রাক্ষসকে লক্ষ্য না করিয়। অগ্রে তাহাদিগের 
তি মারীচ ও সথবাহর প্রতি শরক্ষেপ করিলেন। কারণ, মহাসর্পহন্া বিহগ- 
ড় কখন ছুগুতের গতি আপনার বিক্রম প্রদর্শন করেন না॥ ২৭ অস্ত 



৩৩৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ষঃ স্থবানুরিতি রাক্ষসোহপরস্তত্র তত্র বিসসর্প মায়য়।। 

তং ক্ষুরপ্রশকলীকৃতং কৃতী, পত্রিণাং ব্যভজদা শ্রমাদ্বহিঃ ॥ ২৯ 

ইত্যপাস্তমখবিদ্বয়োস্তয়োঃ, সংযুগীনমভিনন্দ্য বিক্রমমূ। 
খত্বিজঃ কুলপতের্যথাক্রমং, বাগ্যতম্য নিরবর্তয়ন্ ক্রিয়াঃ ॥ ৩০। 

তৌ প্রণামচলকা কপক্ষকৌ, ভ্রাতরা বতৃথগ্রুতো মুনিঃ। 
আশিষামনুপদং সমস্পৃশৎ, দর্ভপাটিততলেন পাণিন] ॥॥ ৩১। 

তং ্যমনত্রয়ত সম্তূতক্রতুর্মৈথিলঃ স মিথিলাং ব্রজন্ বশী। 
রাঘবাবপি নিনায় বিভ্রতৌ, ততবনুঃশ্রবণজং কুতৃহলম্ ॥ ৩২। 
তৈঃ শিবেষু বসতিরগতাধবতিঃ, সায়মা শ্রমতরুদ্গৃহৃত। 
যেযু দীর্ঘতপদঃ পরিগ্রহো, বাসবক্ষণকলত্রতাং যযৌ ॥ ৩৩॥ 

কোবিদ শ্রীরাম তখন কার্খুকে মহাবেগবান্ বায়ব্যাস্ত সন্ধান করিয়া পর্বত 

সারবান্ তাড়কানন্দন মারীচকে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের ন্যায় ধরাতলে নিগাজজি 

করিলেন ॥ ২৮॥ সুবাহুনামা অন্য যে নিশাচর মায়াজাল-বিস্তার মহকারে তথা 

পরিল্রমণ করিতেছিল, শক্রসংহারক্ষম বাম ক্ষুরপ্রান্্ দ্বার] ভাহাকে বধ করা 

আশ্রমের বহির্দেশে পক্ষিগণের আহারার্থ খগখগ্ডাকারে বিভাগ করিয়া দিলেন।॥ 

এই প্রকারে যজ্ঞের সমস্ত বিদ্ধ প্রশমিত হইলে ধষিগণ রামলক্ষণের রণবিক্র 

প্রশংসা করিতে লাগিলেন? খাত্বিকেরা'ও বাগ্যত কুলপতি বিশ্বামিত্রের 'যন্্ধ 

ক্রমে ক্রমে নির্বাহ করিলেন ॥ ৩০ ॥ | 

তদনস্তর বিশ্বামিত্র ধি অবভূথন্নান সম্পাদন পূর্বক চপলকা বগক্ষধার গর 

্রাতৃত্বয় রামলগ্ষণকে আণীর্ধাদ করিয়া কুশক্ষত করতল দ্বারা তাহাদিগের অন 

করিলেন ॥ ৩১। | 

এই সময়ে মিথিলেশ্বর জনকরাঁজ। যজ্জে দীক্ষিত হইয়া বিশ্বামিত্রকে দে 

স্থলে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন | (তাহার মুখে) ধনুর ৫ 

রামলক্ষণ (ত্র্শনার্থ)কুতুহলী হইলে তিনি গমনকালে তাহাদিগকে সমতিযাধা? 

লইয়] চলিল্ন ॥ ৩২ ॥ 

ক্রমে ক্রমে অনেক পথ অকিক্রান্ত হইল। যন্ধ্যাকানে তাঁহারা তি 
দীর্ঘতপা! গৌতমখধির মনোহর আশ্রমতরুমূলে অবস্থিতি করিলেন । গো 

অহল্যা & স্থানে ক্ণণকালের জন্য দেবরাপের কলত্রতাব গ্রাথ হইয়াছিরণ।” 



রঘুবংশমূ। ৩৩৭ 

্রতাপগ্ভত চিরায় যত পুনশ্চারু গৌতমবধুঃ শিলাময়ী। 

স্ব বপুঃ স কিল কিন্বিষচ্ছিদাং, রামপাদরজসামনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ | 

রাঘবাস্থিতমুপস্থিতং মুনিং, তং নিশম্য জনকো জনেশ্বরঃ 

অর্থকামসহিতং সপর্ধ্যয়া, দেহবদ্ধমিব ধর্মমমভ্যগাৎ্ ॥ ৩৫ ॥ 

তৌ বিদেহনগরী-নিবাসিনাং, গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্বসূ। 

মনযাতে ম্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ, পক্ষমপাতমপি বঞ্চনাং মন? ॥৩৬॥  , 

যুপবতযাবসিতে ক্রিয়াবিধৌ, কাঁলবিৎ কুশিকবংশবদ্ধনঃ | 

রামমি্সনদর্শনোতম্থকং, মৈথিলায় কথয়াম্বতৃৰ সঃ ॥ ৩৭ ॥ 
ত্য বীক্ষ্য ললিতং বপুঃ শিশোঃ, পার্থিবঃ প্রথিত্ববংশজন্মনঃ | 

্বং বিচিন্ত্য চ ধনুদ্রানমং, পীড়িতো দুহিতৃশুব্রসংস্থয়া ॥ ৩৮ | 
'রবীচ্চ ভগবন্ মতঙ্গ জৈর্যদ্বৃহষ্টিরপি কর্ম ভুক্ষরম্। 

্র নাহমনুমন্ত্মুসহে, মোঘবৃত্তিকলভন্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৩৯ ॥ 
পপ ািিশাা শিশীপীশীপ শশী টিলা _.৮শ শশী শা শশা 

র্যা অহ্যা। বহুদিনের পর পুনর্ধার যে আপনার মনোরম পূর্বশরীর লাত 

ছিলেন,তাহা কেবল পাপনিস্থদন রাঁমচরণধুলির অনুগ্রহ সন্দেহ নাই ॥৩৪|৮ 

ধামি ন বি বামলগ্মণসহ উপস্থিত হইাহেন' এই সংবাদ শ্রবণমাত্র প্রঙ্গা 

ক অর্থা লইয়া অর্থ ও কামপহকৃত পাক্ষাৎ্চ «যা াপবপ্র লগত 

ন।১৫। (খাখলাবাপিগণ গগনতল,হইচত £:ল অবতীর্ণ পুঃ45. 

ল্য সেই ছুই ভ্রাতাকে সতৃষ্ণলোচনে দর্শন কাতে লাগিল; ৩ৎকালে 

গের নেত্রের পদ্মপাত হওয়াতে তাহারা উহাকে যেন দর্শনব্যাপারের 
দ্বক বলয়] জ্ঞান করিল ॥ ৩৬ ॥ 

স্তর জনকরাজের যুপাস্কিত যক্ঞকার্ধ্য সম্পন্ন হইলে কুশিককুলবর্ধন কালজ্ঞ 
ত্র তাহাকে কহিলেন, শ্রীরাম আপনার ধন্ুর্দর্শনার্থ একান্ত উৎসুক 
হন ॥ ৩৭-৩৮ ॥ 

খতকুলসন্ৃত শিশু রামচন্ত্রের ললিত্ঠদহ দেখিয়া জনকরাজ বিধেচন! করি- 
ইহার দারা শরাসনের আনমন কদাচ সম্ভব নহে) এই মনে করিয়া কন্তার 
শি পপি) পসপীিশিস্িকটি 

কালে ইন বেশ ধারণ পূর্বক অহল্যার সতীত্ব হরণ করেন। গৌতম ভাহা জানিতে 
নোধবশে অহ্যাকে এই বলিয়া! অভিশাপ দেন যে, “ষাৎ রামচক্ের পাদন্পর্শ না হয়, 
সান গাাণমযী হইয়া অবস্থান কর” 

৪ 



৩৩৮ কালিদাসের গ্রন্থীবলী। 

হেপিতা হি বহবো নরেশ্বরাস্তেন তাত ধনুষা ধনুভৃতিঃ | 

জ্যানিঘাতকঠিনত্বচো ভূজান্, স্বান্ বিধূয় ধিগিতি প্রতস্থিরে ॥ 8০ 
প্রত্যুবাচ তমুষিনিশম্যতাং, সারতোইয়মথবা গিরা৷ কৃতমূ। 
চাপ এব ভবতো! ভবিষ্যতি, ব্যক্তশক্তিরশনির্গিরাবিব ॥ 8১॥ 

এবমাপ্তবচনাৎ স পৌরুযং, কাকপক্ষকধরেহপি রাঘবে। 

শরদ্দধে ব্রিদশগোপমাত্রকে, দাহশক্তিমিব কুষ্ণবর্্জনি ॥ ৪২॥ 

ব্যাদিদেশ গণশোহণ পার্গান্, কাম্মকাভিহরণায় মৈথিলঃ। 
তৈজসম্য ধনুষঃ প্রবৃত্তয়ে, তোয়দানির সহঅলোচিনঃ ॥ ৪৩। 

তৎ প্রন্থপ্তভূজগ্রেন্দভীষণং, বীক্ষ্য দাশরখিরাদদে ধনুঃ। 

বিদ্রুতক্রতুমূগানুসারিণং, যেন বাণমস্থজন্বৃষধ্বজঃ ॥ 8৪ ॥ 

পণ হেতু কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! যেৰা 
সম্পাদন কর বৃহৎ বৃহৎ বারণেরও দু্ধর, সেই কার্ষেয করিশিশ্তকে বিফল 
দেখিবার জন্য আমি অন্থমোদন করিতে সাহস করি না॥ ৩৯॥ হেতাত! ক 

সংখ্য ধনুর্দারী মহাবল রাঁজ! এই শরাসনের নিকট লজ্জা পাইয়া নিজ নিজ কা 

ঘাতকঠিন বাহুদণ্ডে ধিককীর প্রদান পূর্বক প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪০। 

তখন মহধি প্রত্যুত্তর করিলেন, এই রামচন্দ্রের বলের বিষয় আকর্ণন কর। 
বাক্যেই বা ইহার পরিচয় দিবার আবশ্যক কি? গিরিপৃষ্ঠে যেমন বজ্র গরী্া 

হয়, আপনার এই কার্ুক দ্বারাই সেইরূপ রামের বলবস্তা প্রদর্শিত হউক|$)। 

মহধির এইরূপ বিশ্বস্তবাক্য শুনিয়া রাজার বিশ্বাস হইল যে, ইন্রগোগৰী 

প্রমীণ অগ্নিতে যেমন দাহিকাশক্তি থাকে, এই কাকপক্ষধারী রামচন্ত্েও মে 

পরাক্রম থাকা অসম্ভব নহে ॥ 8২ ॥ 

তদনন্তর সুরপতি যেরূপ নিজ তেজোময় শরাসন প্রকাশের জন মেঘনা 

অনুমতি প্রদান করেন, মিথিলেশ্বর জনকও সেইরূপ শরাসন আনাযানা্ঘ গার্চা 

দিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন | ৪৩॥ ৰ 

( আদেশমাত্র শরাসন আনীত হইল। ) বৃষধ্বজ মহে্বর যে ধরা না 

' ধারী গলায়র্নপরায়ণ যজ্ঞের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,দাশরাধ রামও 

রূপ প্রসুপ্ত সর্পরাজ বাস্ুকির ন্যায় মহাতয়্কর সেই কাণু'ক দেখিবামার্ি 

ধারণ করিলেন ॥ ৪৪॥* কামদেব স্থুকোমল পু্পশরাদনে যেমদ 
রগ ।পারাণিকী বারা শ্রত আছে যে, পূর্বকালে সতী বখম দক্ষষো নি 

রর 
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আততজ্ামকরোত স সংসদা, বিশ্ময়স্তিমিতনেত্রমীক্ষিতঃ | 

শৈলসারমপি নাতিযত্ুতঃ, পুষ্পচাপমিব পেশলং স্মরঃ ॥ ৪৫ ॥ 

ভজ্যমানমতিমাত্রকর্ষণাৎ, তেন বজ্বপরুষস্বনং ধনুঃ। 

ভাবায় দৃঢ়মন্াবে পুনঃ, ক্ষক্রমুগ্ভতমিব ন্যবেদয়ও ॥ ৪৬। 
দৃউসারমথ রদ্রকার্মদকে, বীর্য্যগুন্ধমভিনন্দ্য মৈথিলঃ | 
রাঘবায় তনয়ামযোনিজাং, রূপিণীং শ্রিয়মিব ন্যবেদয় ॥ ৪৭ ॥ 

মৈথিলঃ সপদি সত্যসঙ্গরো, রাঘবায় তনয়ামযোনিজাম্। . 
সন্নিধো ছ্যুতিমতস্তপোনিধের্জিসাক্ষিক ইবাতিস্ফ্টবান্ ॥ ৪৮ ॥ 
প্রাহিণোচ্চ মহিতং মহাছ্যাতিঃ, কোশলাধিপতয়ে পুরোধসম্। 
ভূত্যভাবি ছুহিতুঃ পরিগ্রহাদিশ্যতাং কুলমিদং নিমেরিতি ॥ ৪৯ ॥ 
অন্বিয়েষ সদৃশীং সচ ন্স,ষাং, প্রাপ চৈনমনুকুলবাগৃদ্দিজঃ। 
সগ্ এব স্ককৃতাং হি পচাতে, কল্পবৃক্ষফলধর্ট্ি কাঙিক্ষতম্ ॥ ৫০ ॥ 

নন, রামও সেইরূপ অনায়াসে পর্বততুল্য সুদ সেই কা্মকে গুণ আরোপন 
বলেন। তখন সতাস্ত সকলে অনিমেষলোচনে সবিষ্বয়ে তাহাকে দর্শন 
[তে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ রামচন্দ্রের নিরতিশয় কর্ষণে ব্তুল্য কঠোরনিস্বন 

রিশরাসন ভগ্ন হইল। তৎকালে সেই ধনুর্ভক্গধবনিই যেন ক্ষত্রিয়বংশের গ্রতি 
মহারট পরশুরামকে জানাইল যে, পুনর্ধার ক্ষত্রিয়কুল উন্নত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥ 
তনন্তর জনকরাজ হরশরাসনতঙ্ষে রঘুধুলনন্দন শ্রীরাধের বলবিক্রম দেখিয়া 
সী প্রশংস! করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট শরাসনতক্গরূপ শুল্ক ( কন্যা- 

স্থাপন পূর্বক সাক্ষীৎ কমলারূপিণী অযোনিজা নন্দিনী জানকীকে তীহার 
৪ সম্পরদান করিলেন ॥ ৪৭॥ সত্যপ্রতিজ্ঞ যিথিলানাথ জনক তৎক্ষণাৎ মহা- 
গা খাষিপ্রবর বিশ্বীমিত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ বহ্িদেবকে সাক্ষী করিয়া অযোনিজ 
কে বামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৪৮॥ তদনস্তর মহাঁতেজা জনক 
ধ্যানাথ রাজা দশরথের নিকট পুঁজনীয় পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন) 
| প্রুধাৎ বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি আমার কন্ঠাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ 
ক এই নিমিবংশকে কিন্বরস্বরূপ জ্ঞান করুন ॥৪৯॥ এ দিকে দশরথ নিজবংশের 
তখন ভগবান মহেসবর রুতমুদ্তিতে সেই যজ-ধ্বংসের উদ্ভম করিলে, গিনাকপাণিয় রৌস্্রী- 
গা হজ ভয়ে রূপ ধারণ ূ্বাক পলায়ন করিতে আরপ্ত করেন; ও সেই পলায়- 
্জ উদ্দেশে এই ধন্নবারা বাণক্ষেপ করিয়াছিবলম | 



৩৪০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

তসা কল্লিতপুরক্কিয়াবিধেঃ, শুস্রবান্ বচনমগ্রজন্মনঃ | 

উচ্চচাল বলভিৎসখো বশী, সৈন্যরেণুমুষিতার্কদীধিতিঃ ॥ ৫১। 

আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্, গীড়িতোপবনপাদপাং বলৈঃ। 

গ্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী, স্ত্রীব কান্তপরিভোগমায়তম্॥ ৫২। 

তৌ সমেত্য সময়ে স্থিতীবুভৌ, ভূপতী বরুণবাসবোপমৌ। 

কন্যকাতনয়কৌতুকক্রিয়াং, স্বপ্রভাবসদৃশীং বিতেনতুঃ ॥ ৫৩॥ 

পার্থিবীমুদবহত্রঘুদ্ধহো, লক্ষমণস্তদনুজামথোর্মিলাম্। 

যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ, তৌ৷ কুশধ্বজন্ৃতে স্ুমধ্যমে ॥ ৫৪। 

তে চতুর্থসহিতান্্রয়ো বভূঃ, সূনবো নববধূপরিগ্রহাৎ। 

,সামদীনবিধিভেদনিগ্রহাঁঃ, সিদ্দিমন্ত ইব তম্ত ভূপতেঃ ॥ ৫৫। 
শী শশশপাসপপীাাপীশাপীাটিপশিপিীািশীপসপেপ্পািপাপাতি পপ পপপপাপপাপা পিল 

অনুরূপ! পুত্রবধূ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এখন অন্থুকূলবাদী সেই ব্রাহ্মণ (জন 

পুরোহিত) তাহার নিকট উপস্থিত ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, কল্পতরঞ্গাত 

যেরূপ সম্ভই পরিণত হয়, পুথ্যনীল লোকের মনোবাগ্থাও সেইরূপ আপনা 

তেই সুসম্পন্ন হইয়ী থাকে ॥ ৫০ ॥ 

দেবেন্দরের প্রিয়সথা জিতেত্দ্িয় রাজ দশরথ সেই বিপ্রের যথাযথ পৃ্ধা ক 

লেন এবং তাহার প্রমুখাৎ পুন্রের বিবাহ-সংবাদ বণ পূর্বক মিথিলাতিমুবে যা 

করিলেন। গমনকালে তাহার সেন'গণের পদধুলি উখিত হইয়া করয্যমল 

রোধ করিল ॥ ৫১ ॥ 

তদনন্তর রাজা দশরথ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন; তাহার সৈন্তমগুনী দা 

মিথিলা পরিবেষ্টিত হইল ; সেই সকল সেনা তত্রত্য উগ্ভানতরুর ক্রেণ উংগা। 

করিতে লাগিল? যুবতী রমণীরা যেরূপ গাঢতর প্রিয়সন্ভোগ দহ কণে ির্ঘি 

নগরীও সেইরূপ প্রণয়াবরোধ সহ করিয়া রহিল ॥ ৫২॥ 

অনন্তর বরুণ ও ইন্জ সমৃশ ছুই রাজা যথাকালে পরষ্পর মিলিত হা রি 

নিজ বিভবাঁন্থসারে কন্ঠাপুন্রের বিবাহোতসব সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৩। * 

তদনস্তর রথুপতি রামচন্দ্র পৃথীনন্দিনী সীতাকে লক্ষণ সীতার 

জনককন্ত। উন্মিলাকে এবং মহাঁতে্জা তরত ও শক্রদ্ধ যথাক্রমে জনকানুজ 

জের কন্ঠা মাগুবী ও শ্রতকীর্ধিকে বিবাহ করিলেন ॥ €৪1 তখন দেই 

চতুটয় নববধূ গরিগ্রহ করিয়। সিদ্ধিসমন্থিত সাম, দান, ভে
দ) দণ্ড এই টা 
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তা নরাধিপস্থৃতা নৃপাত্মজৈস্তে চ তাতিরগমন্ কৃতার্থতাম্। 
সোহভবদ্বরবধূসমাগমঃ, প্রত্যায়প্রকৃতিযোগসন্নিভঃ ॥ ৫৬॥ 

এবমাত্বরতিরাত্মসম্তবাংস্তান্ নিবেশ্থ চতুরোহপি তত্র সঃ। 

অধবন্থ ত্রিষু বিস্ষ্টমৈথিলঃ, স্বাং পুরীং দশরথো ন্যাবর্তৃত ॥ ৫৭ ॥ 
তস্য জাতু মরুতঃ প্রতীপগা, বন্ধন ধ্বজতরুপ্রমাথিনঃ। 

চিক্রিশুভূশতয়া বরূখিনীমুক্তটা ইব নদীরয়া স্থলীম্ ॥ ৫৮॥ 

রক্ষ্যতে স্ম তদনন্তরং রবিরবদ্রভীমপরিবেষমণ্ডলঃ | 

বৈনতেয়শমিতদ/ ভোগিনো, ভোগবেষ্রিত ইব চ্যুতো মণি; ॥ ৫৯ ॥ 

শ্বেনপক্ষপরিধূসরালকাঃ, সন্ধ্যামেধরুধিরার্বাসসঃ। 

অঙ্গনা ইব রজন্গল! দিশৌ, নো বভূবুরবলো কনক্ষমাঃ ॥ ৬০ ॥ 

ভাঙ্করশ্চ দিশমধ্যুবাস যাং, তাং শ্রিতাঃ প্রতিভয়ং ববাশিরে । 

কভ্রশোণিতপিতক্রিয়োচিতং, চোদয়ন্ত্য ইব ভার্গবং শিবা ॥ ৬১॥ 
৮৬ পাশ পি পাশ লিশিপ্পাস্পিশাশ পাশা 

বের গায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ রাজকুমারীর। রাজনন্দনদিগের 

মহিত সমবেত হইয়া পরম্পর কৃতার্থন্ন্ হইলেন। বস্তুতঃ তৎকাঁলে সেই বরবধু- 

সমাগম প্রতায়-প্রকুৃতি-সংযোগবৎ বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৫৬॥ 
_. পুভ্রবৎ্সল রাজা দশরথ এই প্রকারে পুক্রদিগের বিবাহোত্সব সম্পাদন 

করিয়া নিঙ্জরাজধানী অযোধ্যাভিমুখে প্রাতিগমন করিলেন; মিথিলেশ্বর জনকও 
তন*দিবসের পথ পধ্যন্ত তাহার অনুগামী হইলেন, পরে দশরথ নৃপতির নিকট 
বায গ্রহণ পূর্বক নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৫৭। 

তদনস্তর নদীবেগ যেরূপ তটদেশ লঙ্ঘন পূর্বক বেলাভূমি নিপীড়িত করে, 
সইরূপ পথিষধ্যে একদা অকন্মাৎ এক প্রতিকূলবায়ু উিত হইয়া! ধ্বজরপ বৃষ্ষ 
কল উদ্মুলিত করিল; রাজা দশরথের সৈন্যমণ্লী তাহাতে যার পর নাই কিঃ 
হইয়া পড়িল ৫” ॥ তৎপরে গরুড় কর্তৃক নিহত ভুজঙ্গমের ফণীবেষ্টিত মণি যেমন 
হম হ্যদেবকেও সেইরূপ ভীষণ পরিবেষমণ্ডলে বেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতে 
গাগিল। ৫৯॥ দিখধৃগণ খ্রেনপক্ষীর পক্ষরূপ ধৃসরবর্ণ অলকা ধান্বণ করিল, সায়ং 
কালীন জলদরপ র্তবন্মে আচ্ছাদিত হইল এবং ধূলিজালে সমাকীর্ণ হইয়া রঃ 
রসটা অদর্শনীয়া হইয়া উঠিল ॥ ৬*॥ শৃগালেরা সা ধিঠিত পূর্বদিক্ আশ্রয় 

ক কষতিযকুধির সারা পিতৃত্পণকারী ভৃগুরামকে প্রেরণ করিবার জন্যই যেন 

পিপি শট শালা সাপে পপ স্পাসপিশসপপ লাকপাপাস পাস 



৩৪২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ততপ্রতীপপবনাদিবৈকৃতং, প্রেক্ষ্য শীস্তিমধিকৃত্য কৃত্যবিৎ । 
অন্বযুঙস্ত গুরুমীশ্বরঃ)ক্ষিতেঃ, স্বস্তমিত্যলঘয়ও স তদ্যথাম্॥ ৬২। 
তেজস; সপদি রাশিরুখিতঃ, গ্রাছুরাস কিল বাহিনীমুখে। 

যঃ প্রমূজ্য নয়নানি সৈনিকৈল ক্ষণীয়পুরুষাকৃতিশ্চিরাৎ ॥ ৬৩। 
পিত্র্যমংশমুপবীতলক্ষণং, মাতৃকঞ্চ ধনুরর্জিতং দধৎ। 

ষঃ সসোম ইব ঘর্ম্মদীধিতিঃ, সদ্বিজিহব ইব চন্দন দ্রুমঃ ॥ ৬৪। 
যেন রোষপরুষাত্মবনঃ পি, শাসনে স্থিতিভিদোহপি তস্থুযা । 
বেপমানজননীশিরশ্চিদা, প্রাগজীয়ত ঘৃণা ততো মহী ॥ ৬৫। 
অক্ষবীজবলয়েন নির্বভৌ, দক্ষিণশ্রবণসংস্থিতেন যঃ। 

ক্ষকিয়ান্তকরণৈকবিংশতে্্যাজপূর্ব্বগণনামিবোদ্বহন্ ॥ ৬৬॥ 

ভীষণ স্বরে ধ্বনি করিতে আরম্ত করিল ॥ ৬১॥ সর্ধকার্ধ্যবিশারদ রাজ! দশর 

প্রতিকূল বায়ু ও অন্ঠান্ত ছুনিমিত্ত দেখিয়া তাহার শান্তিবিধানার্থ কুলগুরু বশিকে 

কহিলে, তিনিও “শত হইবে' বলিয়া নৃূপতির মনঃকষ্ট দূর করিয়৷ দরিলেন। ৬২1 
তখন সৈশ্যমগুলীর পুরোভাগে অকম্মাৎ এক তেজোরাঞ্জি আবিভূ্তি হইন। 

সৈনিকরন্দ নেত্রমাজ্জন পূর্বক দেখিল, তেজংপুগ্তই যেন একটি দিব্য পুরুষ 

পরিগ্রহ করিয়াছে ॥ ৬৩॥ সেই পুরুষ তৎকালে শশধর-সমন্বিত ক্্ধ্য এব 

ভুজগবেষ্টিত চন্দনবৃক্ষের ন্যায় পৈতৃকিহ যঞ্জোপবীত ও মাতৃকচিছ গে 

ুক্লোন্ভীসিত শরাসন ধারণ পূর্বক বিরাজমান হইলেন ॥ ৬৪ ॥ যিনি রোগা 

তত্ব! মর্ধযাদাতিক্রমকারী পিতার আজ্ঞান্ুবন্তী হইয়া কম্পিতকলেবরা মাতা? 

মস্তকচ্ছেদন পূর্বক প্রথমে দ্বণা, পরে বসুন্ধরা জয় করিয়াছিলেন, তিনি ছে 

দক্ষিণ কর্ণযূলে ধৃত অক্ষমালাচ্ছলে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়বংশধ্বংসের গান 

বহন করিতেছেন ॥ ৬৫-৬৬ ॥ * ূ 
পপ পেশী শা স্পট পীপিশেশীপপপীশি শশা শিশিত 

£ এইরূপ গৌরাণিকী বার্তা প্রচলিত আছে যে, ূর্বকালে গরশুরামের জননী ঢু 

দেবী একদা! জর্ল আনয়নার্থ নদীতীরে গমন করিয়াছিলেন । সেই নদীতটে এক নধর 

বিহার করিতেছি; তদর্শনে রেণুকার চিন্তবিকার জনমে | তিনি গৃহে পরত্যাগত হইনে রত 

জমদয়ি যোগবলে পর্ীর মনোবিকাঁর জানিতে পারিয়া তীহায পিযস্ছেদনার্ঘ জোষ্ঠপুজের 

আনেশ করেম। জোরঠপতরতাদৃশ দুধ কর্সাধনে জন্বীকার করেন।' পরে কনিষ্ঠ পুত ৪ 

সাম পিতার আদেশগীলনার্ঘ কুঠাযাধাতে জননীর পিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন 



রঘুবংশম, | ৩৪৩ 

তং পিতুর্বধভবেন মন্ত্যুনা, রাজবংশনিধনায় দীক্ষিতম্। 

বালসূনুরবলোক্য ভাগবং, স্বাং দশাঞ্চ বিষসাদ পার্থিবঃ ॥ ৬৭ ॥ 

রাম নাম ইতি তুল্যমাতবাজে, বর্তমানমহিতে চ দারুণে। 
হষ্ঘমস্য ভয়দায়ি চাভবদ্রত্ুজাতমিব হারসর্পয়োঃ ॥ ৬৮॥ 

অরধ্যমর্ধ্যমিতি বাদিনং নৃপং, পোহনবেক্ষ্য ভরতাগ্রজো যতঃ। 

ফুত্রকোপদহনার্চিষং ততঃ, সন্দধে দৃশমুদগরাতারকাম্ ॥ ৬৯ ॥ 

তেন কর্মু্কনিষন্তমুষ্টিনা, রাঘবো৷ বিগতভীঃ পুরোগতঃ। 

অন্ুলীবিবরচারিণং শরং, কুর্তা নিজগদে যুধুৎহৃনা ॥ ৭০। 
ক্ষত্রজাতমপকারবৈরি মে, তন্নিহত্য বহুশঃ শমং গতাঃ | 
ৃপ্তসর্প ইব দণ্ডঘটনাদ্রোফিতোইস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ ॥ ৭১॥ 

মৈথিলস্ত ধনুরন্যপাথিবৈস্বং কিলানমিতপূর্রবমক্ষণোঃ | 
তন্নিশম্য ভবতা সমর্থয়ে, বীর্যযশূঙ্গমিব ভগ্রমাত্বনঃ ॥ ৭২॥ 

. পিতৃবধ্জনিত রোষে উত্তেজিত ও রাজকুলসংহারে প্রবৃত্ত ভৃগুরামকে দেখিবা- 
ররাজ! দশরথ আপনার দৌর্ধল্য ও পুত্রগণ শিশু এই সমস্ত চিন্তা করিরা যার 
[নাই বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৬॥ নিজ পুত্র ও ঘোর শক্ত এই ছুই জনেরই 
ঃ প্রকার 'রাম' নাম যেন সেই সময় দশরথের ভূজঙ্গ ও কঠহারে লগ্ন রত্বের ন্টায় 
[ম গীতিজনক ও ভয়াবহ বোধ হইতে লাগিল ॥ ৬৭॥ নরপতি দশরথ তখন 
বয্ত হইয়া 'অধ্ধ্য অর্ধ এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ; কিন্ত ভূগুরাম 
দিকে দুক্পাত না করিরা যে স্থানে ভরতাগ্রজ রঘুপতি অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
ই দিকে নেত্রপাত করিলেন; তাহার তৎকালীন চক্ষু ক্ষত্রিয়রোষাগির শিখা- 
শ উগ্রতারকায় সমুভ্ভাসিত ॥ ৬৯॥ 
সনস্তর ঘুযুত্সু ভৃগুরাম এক মুষ্টি কার্দুকে ও অন্য মুষ্টির অন্লীবিবরে শর 
গন পূর্বক মনুখস্থ নির্ভীক রামকে বলিতে আস্ত করিলেন ॥ ৭০॥ "পিতৃ- 
ঠাপ অনিষ্ট করাতে কষত্রিয়জাতি আমার শক্র হইয়াছে, আমি ব্রিসগুতিবার 
দিকে নিশ্মল করিয়া প্রশান্ত হইয়াছি; কিন্তু সংগপ্রতি তোয়ার পরাক্রম- 
ন দিত নি্িতভুজসের সায় আযার ক্রোধসঞচার হইয়াছে॥ ৭১৪ পূর্বে 

কৌন নরপতি জনকের শরাসন আনত করিতে সমর্থ হন নাই, 
রঃ তুমি তাহা অবলীলাক্রমে তগ্ন করিয়া; সুতরাং আমার যেন মনে 

' তোমা দ্বারা আমার বীর্যাশৃঙ্গ তগ্ন হইল। ৭২॥ আর একটি বিশেষ 



৩৪৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অন্াদা জগতি রাম ইত্যয়ং, শব উচ্চারিত এব মামগাৎ। 

ত্রীড়মাবহতি মে স সম্প্রতি, ব্যস্তবৃত্তিরদয়োন্মুখে ত্বয়ি ॥ ৭৩। 

বিদ্রতোহস্্রমচলেইপাকুষ্ঠিতং, ছৌ রিপূ মম মতৌ৷ সমাগসৌ। 
ধেনুবত্সহরণাচ্চ হৈহযত্বঞ্চ কীর্তিমপহ্র্তমুদ্যতঃ ॥ ৭৪ | 
ক্ষত্রিয়ান্তকরণোহপি বিক্রমন্তেন মামবতি নাজিতে ত্বয়ি। 

পাবকম্য মহিমা স গণ্যতে, কক্ষবজ্জ্বলতি সাগরেহপি ষঃ ॥ ৭৫॥ 

বিদ্ধি চাত্তবলমৌজস| হরেরৈশ্বরং ধনুরভাঁজি যনবয়া। 
খাতমূলমনিলো নদীরয়ৈঃ, পাতয়ত্যপি মৃদুত্তটদ্রমম্ ॥ ৭৬॥ 
তন্মদীয়মিদমায়ুধং জায়, সংগময্য সশরং বিকুষ্যুতীম্। 

তিষ্ঠতু প্রধনমেবমপ্যহত, তুল্যবাহুতরসা৷ জিতনয়! ॥ ৭৭। 
কাতরোহসি যদি বোদগতার্চিষা, তর্জিতঃ পরশুধারয়া মম। 
জ্যানিঘাতকঠিনাঙ্গুলি্ব থা, বধ্যতামভয়যাচনাগ্তলিঃ ॥ ৭৮ | 

কথ! আছে ; 'রাঁম” শব্দ উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বোধগম্য হইত। 

কিন্তু সংপ্রতি তোমার অভ্যুদয় হওয়াতে এ রামনাম দ্বিধা বিতক্ত হইল ইহাও 

আমার পক্ষে লঙ্জার কারণ ॥ ৭৩॥ হোমধেন্ু হরণ করাতে হৈহয়কুলজা। 

কার্তবী্য্য অপরাধী হইয়াছিল, সংপ্রতি আমার কীর্তি হরণ করাতে তোমার। 

অপরাধ হইয়াছে; সুতরাং তোমরা উত্তয়ে সমান অপরাধী এবং আমার মন্ত্র 

আঁমি যে অস্ত্র ধারণ করি, তাহা পর্তবিদারণেও কুষ্ঠিত নহে ; সম্প্রতি তোমারে 

পরাঁজয় না৷ করিলে ক্ষত্রিয়সংহারজনিত বিক্রমে আমার সন্তোষলাত হইতেছে না 

অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণে প্রজ্লিত হয়, সমুদ্রেও সেইরূপ প্রজ্জলিত হইয়া ধাকে। 

ইহাই অগ্নির মহিমা ॥ ৭৪-৭৫ ॥ তুমি যে হরশরাপন ভগ্ন করিয়া, তাহার দরদ 

সারই ভগবান্ জনার্দন পূর্বে হরণ করিয়াছিলেন, এ কথা স্থির বুঝিবে? সুজা 

নলিআোতে যে বৃক্ষের মূল জর্জরিত হইয়া গিয়াছে;মৃদুমন্দ বায়ুও তারশ তীরতরে 

অনায়াসে পাত্তিত করিতে সমর্থ হয়। (স্থতরাং এ ধনূর্ভঙ্গে তোমার কিছুমা 

পৌষ নাই)॥.৭৬॥ যাহা হউক, এখন সংগ্রামে আর আবন্তক নাই 

(কেবলমাত্র) আমার এই ধন্ুতে জ্যারোগণ ও বাণসন্ধন পূর্বক আকর্ণা ৪ 

(যদি তাহা গার, ) তাহা হইলেই তোমাকে আমার সৃশ ধলবান্ জা, 

মি তোমার নিকট পাব স্বীকার করিব। আর যি মি শামা উরি 



রঘুবংশম,। ৩৪৫ 

এবমুক্তবতি ভীমদর্শনে, ভার্গবে স্মিতবিকম্পিতাধরঃ। 
তদ্ধনুগ্র হুণমেব রাঘবঃ, প্রত্যপদ্ভাত সমর্থমুত্তরম্ ॥ ৭৯॥ 
র্বজন্মধনুষা সমাগতঃ, সোহতিমাত্রলঘুদর্শনোইভব€ । 

কেবলোহপি স্থভগো নবান্ধুদঃ, কিং পুনস্ত্রিদশচাপলাষ্িতঃ ॥ ৮০ ॥ 

তেন তূমিনিহিতৈককোটি তৎ, কাম্ম্কঞ্চ বলিনাধিরোপিতম্। 
নিপ্রভঞ্চ রিপুরাস ভূভৃতাং, ধূমশেষ ইব ধূমকেতনঃ ॥ ৮১ ॥ 

তাবুভাবপি পরস্পরস্থিতৌ, বর্দধমীনপরিহীনতেজসৌ । 

পশ্ৃতি স্ম জনতা দিনাত্যয়ে, পার্ববণৌ শশিদিবাকরাবিব ॥ ৮২ ॥ 
তং কুপামৃদুরবেক্ষ্য ভার্গবং রাঘবঃ ব্মলিতবীর্ধ্যমাত্বনি | 

ব্ মংহিতমমোঘমা শুগং, ব্যাজহার হরসূনুসনিভঃ ॥ ৮৩ ॥ 
প্রহর মলমস্মি নির্দয়ং, বিপ্র ইত্যভিভবত্যপি ত্বয়ি। 

শংস কিং গতিমনেন পত্রিণা, হন্ি 1 তে মখাজ্জিতম্ ॥ ৮৪ ॥ 

যারধারার তথ্জনে ভি ব্যাকুল হইয়া থাক, তাহা হইলে বৃথা জ্যাঘ্যাতবশে 

ঠা অঙগুলীবিশি্ট হস্ততলে অঞ্জলিবন্ধন সহকারে আমার নিকট অত প্রার্থনা 
| | ৭৭-৭৮ 1৮ ভীমদর্শন তৃগ্ুরাম এই কথা কহিলে ঈষৎ হান্যে রামচন্দ্রের অধর 

শত হইতে লাগিল; তিনি সেই শরাসন গ্রহণ পূর্বক তাহার কথার যথায়ধ 
প্রদান করিলেন ॥ ৭৯ ॥ তিনি. গতঞ্জন্মে যে শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন, 
ন ভাঙা ধারণ করিয়া যার পর নাই সুদর্শন হইয়া উঠিলেন। একে ত নব- 
দই পরম প্রিয়দর্শন। তাহার উপর আবার ইন্ত্রধনুঃসংযুক্ত হইলে যে উহা 
কতর শোতা প্রাপ্ত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ৮০ | 
হদনপ্তর মহাণল রামচন্দ্র যেমন ধরাতলে শরাসনের অগ্রভাগ স্থাপন পূর্বক 
[তে জ্যারোপণ করিলেন, অমনই ক্ষত্রিয়কুলের চিরশক্র ভৃগুরাম ধূমাবশিষ্ট 
 স্টায় নিশ্পরভ হইয়া পড়িলেন ॥ ৮১ ॥ পর্বকাংল দিবাশেষে চন্ত্র ও হৃ্্যকে 
নি দেখায়, তখন দর্শকবৃন্দ পরম্পর অভিমুখে সংস্থিত সেই বীরযুগলের মধ্যে 
দিতে রাম ও হীনতেজা ভূগুরামকে সেইরূপ দেখিতে লাগিল ॥ ৮২। 

কে নিরতিশয় হীনতেজ| ও আপনার সংযোজিত বাণ অব্যর্থ দেখিয়া তখন 
রামচন্্র জামদগ্ল্যকে কহিলেন, “আপনি ব্রাহ্মণ, সুতরাং আপনি আমাকে 
করিলেও আমি আপনাকে নিষ্টুরভাবে প্রহার করিতে জভিলাবী নহি। 

০০ 



৩৪৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

প্রত্যুবাচ তমৃষিত্ন তন্ততত্বাং ন বেদ্মি পুরুষং পুরাতনমূ। 
গাং গতম্ত তব ধাম বৈষ্ণবং, কোপিতো হাসি ময়া দিদৃক্ষুণা ॥ ৮৫) 
ভন্মসাৎ কৃতবতঃ পিতৃদ্বিষঃ, পাত্রসাচ্চ বন্ধাং সসাগরাম্। 

আহিতো জয়বিপর্য্যয়োহপি মে, শ্লাধ্য এব পরমেষ্ঠিনা স্বয়। ॥৮৬। 
ত্গতিং মতিমতাং বরেপ্লিতাং, পুণ্যতীর্থগমনায় রক্ষ মে। 

গীড়য়িষ্যৃতি ন মাং খিলীকৃতা, স্ব্গপদ্ধতিরভোগলোলুপম্ ॥ ৮৭॥ 

প্রত্যপদ্ভাত তথেতি রাঘবঃ, প্রাুখশ্চ বিসসঞ্জ সায়কম্। 
ভার্গবন্ত স্বক্লুোতোহপি সোহভবঘ, স্বর্গমার্গপরিঘো! ঢুরত্যয়ঃ ॥ ৮৮ 

রাঘবোহপি চরণৌ তপোনিধেঃ, ক্ষম্যতামিতি বদন্ সমম্পশং। 

নির্জিতেষু তরসা তরন্থিনাং, শক্রষু প্রণতিরের কীর্তয়ে ॥ ৮৯। 

রাজসত্বমবধূয় মাতৃকং, পিত্র্যমস্মি গমিতঃ শমং যদা। 
নহ্বনিন্দিতফলো মম ত্বয়া, নিগ্রহোহপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ ॥ ৯০ 

সংগ্রতি বলুন, আমি যে শরযৌজন। করিয়াছি,ইহা। দ্বারা আপনার স্বৈরগতি ঝি 
যজ্ঞার্ষিত স্বর্গপথ অবরোধ করিব ? ৮৩-৮৪ ॥ 

তখন ভৃগুরাম শ্রীরামকে উত্তর দিলেন, 'আপনি যে পুরাতন পুরুষ, গরবুচগ! 

ইহা আমি জানিতে পারি নাই, তাহা নহে; তবে আপনি ধরাতলে অবতার £ 

করিয়াছেন।অধুনা৷ আপনার বৈষ্ণবতেজ দেখিবার কামনাতেই এই ভাবে আপন 

ক্রোধসধার করিয়াছি ॥ ৮৫॥ পিতৃশক্রদিগকে তন্মীভূত ও সাগবাম্রা বদ 

পাত্রসাৎ করিয়া আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি ; আপনি সনাতন পরম-পুরুষ, আগণ 

নিকট আমি যে পরাভূত হইলাম, ইহা এখন আমার পক্ষে শ্লাঘার বিধ্য(% 

তভোগনুখে আমার বাসনা নাই, স্ৃতরাং স্বর্পপথ অবরোধ করিলে আমার পে 

কারণ হইবে না? কিন্তু হেবুদ্ধিমান্গণের বরেণ্য ! পুণ্যতীর্ঘগমনার্থ গা 

বাঞ্চিত শ্বৈরগতি রক্ষা করুন ॥” ৮৭ ॥ ,তখন রামচন্দ্র “তথান্ত” বাকো তা 

্রার্নায় অঙ্গীকার করিয়া পূর্বাস্ত হইয়া বাণত্যাগ করিলেন তখন মে 

পুণ্যশীল তৃগুরামের ছুর্জ্বয স্বর্গপথ অবরোধ করিয়! দিল ॥৮৮॥ অন্ধ 

ক্ষমা করুন' বলিয়া তপোনিধি ভার্গবের পদপ্য় স্পর্শ করিলেন। 

অরাতির নিকট প্রণত হওয়া বীরের পক্ষে কীর্তির বিষয় সংশয় নাই। $৯| , 
অনন্তর ভূগুরাম কহিলেন, “হে বামচন্ত্র! আপনি আমাকে ৪ 



রখুবংশমৃ। ৩৪৭ 

সাধয়াম্যহমবিদ্বমস্তু তে, দেবকার্যযমুপপাদয়িস্যতঃ | 

উচিবানিতি বচঃ সলম্মমণং, লক্ষণা গ্রজম্বিস্তিরোদধে ॥ ৯১ ॥ 
মিন গতে বিজয়িনং পরিরভ্য রামং, স্নেহাদমন্যত পিতা পুনরেব জাতম্। 
ম্যাভবৎ ক্ষণশুচঃ পরিতোষলাভঃ,কক্ষাগ্রিলঙ্বিততরোরিব বৃষ্টিপাতঃ1৯২। 

অথ পথি গময়িত্বা ক্লুপ্তরম্যোপকার্ষ্যে, 

কতিচিদবনিপালঃ শর্ববরীঃ শর্ববকল্পঃ | 

পুরমবিশদযোধ্যাং মৈথিলীদর্শনীনাং, 
কুবলয়িতগবাক্ষাং লোচনৈরঙ্গনানাম্ ॥ ৯৩ | 

ইতি শীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতো সীতাবিবাহবর্ণনো নাম 
একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১॥ 

সস 

টন ০ সু 
55842552285 

ঈসিক প্রকৃতি ত্যাগ কর।ইয়৷ যে পৈতৃক শাস্তিগুণ অবলম্বন করাইয়াছেন, 
হাতে অনিন্দিত ফলপ্রদ স্বর্গপথ-রোধরূপ এই নিগ্রহকেও আমি অনুগ্রহ বজিয়। 
বিনা করিতেছি ॥ ৯* ॥ হে রাম! সুরকার্ধ্য-সাধনোনেশে আপনি ভূতলে 
তীর গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার কল্যাণ হউক; এখম আমি প্রস্থান করি।? 
ি ৃগুরাম লক্মণসহচর রদুপতিকে এই খলির। তিরোধান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯১॥ 
ইওরাম প্রস্থিত হইলে (রামের ) পিতা দশরথ বিজয়ী রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন 
ক ম্নেহবশে মনে করিতে লাগিলেন ঘেন, রাম পুনজ্জীবন লাভ করিলেন; 
গর দ্বারা আক্রান্ত বৃক্ষের উপর সলিলপাত হইলে যেমন সম্তোষের কারণ হয়, নও সেইবপ ক্ষণস্থায়ী দুঃখের পর পরিতোধ লাভ করিলেন ॥ ৯২॥ 
উানগ্তর শিবকল্প ধরাপতি দশরথ পথিমধ্যে পরিচারকরন্দ কর্তৃক রচিত 
ওপে কয়েক বাতি বাস করিয়া! নিজ রাজধানী অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। 
“শময়ে জানকীকে দেখিবার অভিলাষে পুরমহিলার! গবাক্ষ-বিবরে নেত্রপাত য় বোধ হইল যেন, গবাক্ষসমূহে পদ্মরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯৩। 

মী 



দ্বাদশঃ সঞ্গ;। 

নির্বিবষ্টবিষয়ন্সেহঃ স দশান্তমুপেয়িবান্। 
আসীদাসন্ননিব্বাণঃ প্রদীপার্চিরিবোষসি ॥ ১॥ 
তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীন্তস্ততামিতি। 

কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতছন্সনা জরা ॥ ২॥ 
সা পৌরান্ পৌরকান্তস্ রামস্থাত্যুদয় শ্রুতি । 

: প্রত্যেক হলাদয়াঞ্চক্রে কুল্যেবোগ্ভানপাদপান্ ॥ ৩। 
ত্যাভিষেকসম্তারং কল্পিতং ক্রুরনিশ্চয়৷ । 

দুষয়ামাস কৈকেয়ী শোকোৈ পার্থিবাশ্রভিঃ ॥ ৪। 
সা কিলাশাসিতা চণ্ডী ভত্রণ ততসংশ্রাতৌ বরৌ । 
উদ্ববামেন্দ্রসিক্তা ভূবিলমগ্লীবিবোরগৌ ॥ ৫ 
তয়োশ্তুর্দশৈকেন রামং প্রাব্রীজয় সমাঃ। 
দ্িতীয়েন স্থৃতস্যৈচ্ছৎ বৈধব্যৈকফলাং শ্রিয়মূ॥ ৬ 

গাতরস্থ তৈল ও বর্ঠিকা নিঃশেষ হইলে উধাকালীন দীপশিখা হের নির্া 
সুখ হইয়া পড়ে, নরপতি দশরথও সেইরূপ এঁহিক বিষয়তোগে স্নেহ গরিং 

পুরঃসর চরমাবস্থায় উপস্থিত হইলেন ;, মুক্তিলাতের সময় নিকটবর্তী হইন। 

জরা যেন কৈকেয়ীর তরে ব্যগ্র হইয়াই পলিতচ্ছলে তাহার শ্রবণমূলে উপ 
হইয়া বলিল, 'শ্রীরামকে রাঁজলক্ী অর্পণ কর? ॥ ২॥ 

তদনস্তর প্রজাবৎ্সল রামের রাজ্যাতিষেকবার্ডা প্রচারিত হইলে কৃত্রিম ন 

যেমন উপবনস্থিত বৃক্ষরাজিকে প্রফুল্ল করে, সেইরূপ সেই অভিষেকবার্ডা গর্ত 

পৌরজনকে আনন্দিত করিল ॥ ৩॥ প্রীরামের অভিষেকার্থ যে সকল বরবা ছাঃ 

হইল, জ্র,রচরিত্রা কেকী রাজ। দশরথের শোকসন্তপ্ত অশ্রু দ্বারা তৎগমন্ত বা 

কলুষিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৪॥ পূর্বে রাঁজা কেকীকে দুইটি বর দিতে গর 

হইয়াছিলেন/; এখন ন্বভাবকোপনা কেকেয়ী পতিকর্তৃক আশ্বীসিত হা 

' ছুইটি বর প্রার্ধনা করিলেন। বোধ হইল যেন প্রীবুট কালীন জাননা 

সিক্ত ভূমি বান্সীকাত্য্তশুস্থ ছুইটি তুঁজঙগ উাগীরণ করিল £॥ সেই ছুই 

মধ্যে একটি দ্বারা রামের চতুদশবর্ধ বনবাস, অন্যটির ঘারা, আপনার বৈধ 



রঘুবংশমূ । ৩৪৯ 

পিত্রা দত্তাং রুদন্ রামঃ প্রাঙ্মহীং প্রত্যপদ্ভত। 

পশ্চাদ্বনায় গচ্ছেতি তদাজ্ঞাং মুদিতোহগ্রহীৎ ॥ ৭ ॥ 
দধতৌ মঙ্গলক্ষৌমে বসানস্য চ বন্ধলে । 
দৃশুবিশ্মিতাস্তস্ত মুখরাগং সমং জনাঃ ॥ ৮॥ 
স সীতা লম্মমণসখঃ সত্যাদ্গুরমলোপয়ন্। 

বিবেশ দণ্ডকারণ্যং প্রত্যেকঞ্চ সতাং মন? ॥ ৯ ॥ 

রাজাপি তদ্িয়োগার্তঃ স্মৃত্বা শাপং স্বকর্ঠর্জম্। 
শরীরত্যাগমাত্রেণ শুদ্ধিলাভমমন্যত ॥ ১০ ॥ 

বিপ্রোষিতকুমারং তদ্রাজামস্তমিতেশররম্ | 

রন্ধীনেষণদক্ষাণাং দ্বিষামামিষতাং যযৌ ॥ ১১। 

তের রাজ্যাভিষেক বাসনা করিলেন ॥ ৬॥ * (নরপতি দশরথ আপনার 
নাধিগত্য ত্যাগ করিতেছেন,এই হেতু) রাম প্রথমে অশ্রত্যাগ সহকারে পিতৃপ্রদত্ত 
ুষবরা গ্রহণ করিলেন? তৎ্পরে “বনগমন কর, এই আদেশ শ্রবণে আনন্দের 
হিত তাহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৭॥ যে সময়ে রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকার্থ মঙ্গলকর 
বসব ধারণ করেন এবং পুনরায় যৎকালে বনগমনার্থ বন্ধল ধারণ করিলেন, 
এই দুই সময়েই পৌরগণ তাঁহার একপ্রকার যুখশ্রী দেখিয়া বিশ্বয় প্রাপ্ত হইল | 

তদনস্তর রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ জানকী ও লক্ষণের সহিত দণ্ডককাননে 
প্িবিষ্ হইলেন ; তখন বোধ হইল যেন, তাহার! প্রত্যেক সাধুব্যক্তির চিত্তযধ্যে 
বেশ" করিলেন॥৯॥ সেই সময়ে মুনিকুমারবধ হেতু নিজ কর্মকৃত অভিশাপ 
বিরহবিধুর গাজার স্বৃতিপথে উদিত হইল, তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন; 
হবিসঙ্গন করাই নিজকৃত পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১০ ॥ পুক্রশথয় বনগমন 

০ 

* এইবপ পৌরাণিকী বার্তা প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে যুদ্ধে অসুরদিগের পর়াক্রম 
1 করিতে না পারিয়। দেবরাজ দশরের সাহাঘ প্রার্থন, করেন। বাসবসথা দশরথও ইন্্রের 
রায় অইরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেনগ। সেই যুদ্ধে রাজার অঙ্গপ্রত্য অহুরবাণে ক্ষত- 
৩ ইইলে কেকেমী সযততেশুল্াষা দ্বারা আরোগ্য করেন। রাজা! সন্ত হইয়া ভৎকালে ছ্ইটি | দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন ! কিন্তু মন্ুরার প্রদত্ত উপপেশে কুরনিশ্চয়া তককেয়ী তৎকালে 
নাইয়া বলিয়াছিলেম, “আবখ্যকমতে যখন ইচ্ছা বর গ্রহণ করিব।' এখন উপযুক্ত সময় 
৭ ইট বের মধ্যে এক বরে রামের চতরদশব্ধ বলধা ও তীয় বরে ভরতে রাজা, প্াধণা করিলেন 



৩৫০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অথানাথাঃ প্রকৃতয়ে। মাতৃবস্কুনিবাঁসিনাম্। 

মৌলৈরানায়য়ামান্ুর্তরতং স্তস্তিতাশ্রুভিঃ ॥ ১২ ॥ 

শ্রুত্বা তথাবিধং মৃত্যুং কৈকেয়ীতনয়ঃ পিতুঃ | 
মাতুর্ন কেবলং তম্তাঃ শ্রিয়োহপ্যাসীৎ পরামুখঃ ॥ ১৩। 
সসৈন্শ্চান্ছগাদ্রামং দর্শিতানা শ্রমালয়ৈঃ | 
তশ্ত পশ্যন্ সসৌমিত্রেরদক্রর্বসতিদ্রমান্ ॥ ১৪ । 
চিত্রকুটবনস্থধ্চ কথিতন্বর্গতিগুরোঃ | 
লক্ষ্যা নিমন্তরয়াঞ্চকে তমনুচ্ছিষটসম্পদা! ॥ ১৫।॥ 
স হি প্রথমজে তন্মিন্নকৃতভীপরিগ্রহে। 

পরিবেন্তারমাত্বানং মেনে স্বীকরণাছুব; ॥ ১৬॥ 

তমশক্যমপাক্রষ্টং নিদেশাৎ সর্গিণঃ পিতুঃ। 
ষযাচে পাদুকে পশ্চাৎ কর্তং রাজ্যাধিদেবতে ॥ ১৭ ॥ 

শা িশাাশিীশী শিশ্পীপাশশীসীপপাশীশী*টিট শীশাশীশীিাশিসিি পাল 

ও নরূপতি দশরথ নিজ দেহ ত্যাগ করিলে কোশলরাজ্য যেন ছিড্রান্েধী শক্রগণের 

প্রলোতনের বস্তু হইল ॥ ১১॥ তখন প্রভুবিহীন অমাত্যবৃন্দ অঞুসংব্রণ করিয়। 

নরপতির মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ না করে, এরূপ ধিশ্বাধী সচিবপমূহ দ্বার। মাত, 

গৃহবাসী তরতকে আনয়ন করাইলেন ॥ ২২ ॥ ৃ 

কেকয়ীনন্দন তরত অণোধ্যায় আগমন পুর্বাক শুনিলেন, তাহার গন! 

দোষেই পিতার ঘৃত্যু থটিরাছে ? ইহ। শুনিঘ। কেবল থে তিনি জননীর গ্রতি বির 

হইলেন, তাহা নহে; রা্যশ্রী-গ্রহণেও বিমুখ হইলেন ॥ ১৩ ॥ তখন তিনি দর 

লোচনে তপোবনবামী ধধিজনপ্রদ্শিত রামলক্ষণের বাসস্থানস্থ বৃক্ষরা্জি দেখিং 

দেখিতে সসৈন্যে রামের অনুসরণ করিলেন ॥ ১৪ ॥ তখন রাম চিত্রকটকানদ 

বাঁস করিতেছিলেন/তরত তথায় উপস্থিত হইয়া পিতার সবরগারোহণসংবাদ দিবে? 
পূর্বক অভুক্ত রাজা্রী-সন্তোগের জন্য রামকে নির্বন্ধ সহকারে এনে 

করিলেন ॥ ১৫ | অগ্রজ শ্রীরাম রাজ্যত্ী-গ্রহণে সম্মত হইলেন না) তখন রর 

জ্যেষ্ঠ বিদ্তমানে পৃথিবী গ্রহণ করিলে পরিবেন্তা হইতে হইবে, এইরগ বিবোদ 

করিলেন ॥১৯৬। তিনি স্বর্গগত পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বমর্থ না হইয়া রাগে 

অধিষঠন্রী দেবতান্রূপ রামপকাশে তাঁহার পাঁুকাধয প্রার্থনা করিলেন |. 



রঘুবংশম। ৩৫১ 

স বিস্ষী্তথেত্যুকত ভ্রাত্র! নৈবাবিশৎ পুরীম্। 
নন্দিগ্রামগতস্তস্য রাজযং ন্যাসমিবাভৃনক্ ॥ ১৮ ॥ 

দূঢভক্তিরিতি জ্তোষ্ঠে রাজাতৃষ্ণাপরাসুখঃ | 
মাতুঃ পাপ্ত ভরতঃ প্রায়শ্চিন্তমিবাকরোৎ ॥ ১৯ ॥ 

রামোহপি সহ বৈদেহা! বনে বন্যেন বর্তয়ন্। 

চচার সানুজঃ শান্তে। বৃদ্ধেক্ষা কুত্রতং যুবা ॥ ২০ । 

প্রভাবস্তস্তিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ সঃ বনম্পতিম্। ৃ 

কদাচিদঙ্কে সীতায়া শিষ্বে কিঞিদিব শ্রমাৎ ॥ ২১।॥ 

এীন্দিঃ কিল নখৈস্তশ্যা বিদদার স্তনৌ দ্িজঃ | 

প্রিয়োপভোগচিহ্নেযু পৌরোভাগ্যমিবাচরন্॥ ২২। 
তশ্ষিন্নাস্থদিষীকান্ত্ং রামো! রামাবধোধিতঃ। 

মান্ানং মুমুচে তম্মীদেকনেত্রবায়েন সঃ ॥ ২৩ । 

রামস্থাসন্নদেশত্বাদ্তরতাগমনং পুনঃ। 

আশক্ক্যোতস্থকগারঙ্গাং চিত্রকুটস্থলীং জহো ॥ ২৪ ॥ 

মও ধা বলিয়া 1 পাছুকাযুগল প্রদান পূর্বক ভরতকে বিদায় প্রদান করিলে 
বত অযোধ্যা প্রবিষ্ট না হইয়া নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন; তথায় থাকিয়া 
পরের গচ্ছিত ধনবক্ষার স্ঠায় াজ্যশানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮॥ ক্ধ্যেষ্ঠ ভীতার 
তি গরচলা। তক্তি হেতু তরত রাজ্যাতৃষ্ণাবিমূখ হইয়া যেন নিজ মাতৃকৃত পাঁতকের 
ধারশিন্ত করিতে আরন্ত করিলেন ॥ ১৯॥ 

এ দিকে শান্তশীল রামচন্দ্র কনিষ্ঠ লক্ষণ ও সীতার মহিত কাননজাত ফলমূল- 
ক্ষণে দিনযাপন করিয়া যৌবনাবস্থাতেই বৃদ্ধ ইক্ষাকুবংগ্ঠদিগের কর্তব্য ব্রতের 
নান করিতে আরম্ত করিলেন ॥ ২০ ॥ 

একদা রামচন্দ্র নিজ শক্তিবলে তত্ধচ্ছায়! স্তম্ভিত করিয়া! যেন কিঞ্চিৎ শ্রান্তি 
টৈক্মূলে জানকীর ক্রোডশধ্যায় শয়ান হইলেন। ইত্যবসরে জয়ন্তনামক 
কটি কাক নামরকতগন্তোগচিছে দোষাদ্শা হইয়া যেন নখগ্ারা জানকীর কুচমুগল 
দার করিল।॥ ২১- -২২ ॥ তখন জানকী যত্রসহকারে রাঁমকে জাগরিত করিলেন। 
চ্ও মেই বায়সের প্রতি ঈবীকানত গ্রয়োগ করিলে, কাক একটিমাত্র চক্ষু 
শি করিয়া সেই ঈবীকান্ত্ হইতে গ্রীণরক্ষা বিল ॥ ১৩ ॥ 



৩৫২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

প্রযযাবাতিথেয়েষু বসম্নষিকুলেষু সঃ। 
দক্ষিণাং দিশমৃক্ষেযু বার্ষিকেদিব ভাক্করঃ॥ ২৫ ॥ 

বভৌ অমনুগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতে; স্থৃতা । 

প্রতিষিদ্ধাপি কৈকেষ্যা লক্ষমীরিব গুণোম্ুখী ॥ ২৬॥ 
অনসুয়াতিস্থফ্টেন পুণ্যগন্ধেন কাননম্। 
সা চকারাঙ্গরাগেণ পুষ্পোচ্চলিতষট্পদম্ ॥ ২৭ ॥ 

সন্ধ্যাত্র-কপিশস্তস্ত বিরাধো নাম রাক্ষসঃ | 

অভিষ্ঠন্ মামাবৃত্য রামস্তেন্দোরিব গ্রহঃ ॥ ২৮॥ 

ধজহার তয়োর্মধ্যে মৈথিলীং লৌকশোষণঃ। 
নাভোনভম্তয়োব্রিমবগ্রহ ইবান্তরে ॥ ২৯ ॥ 

তং বিনিষ্পিষ্য কাকুৎস্থৌ পুরা দুধয়তি স্থলীম্। 
গন্ধেনা শুচিনা চেতি বন্তুধায়াং নিচখুতুঃ ॥ ৩০ ॥ 

শাাশ্টাশিশীতী। 

অনন্তর রামচন্দ্র মনে মনে এইরূপ আপঙ্কা করিলেন ধে, অযোধ্যার অতি 

হিত স্থানে থাকলে ভরত পুনব্বীর আগমন করিতে পারেন, এই বিবেচনায় চি 

কুট ত্যাগ করিলেন। তীহাদিগের বিরহে তৎকালে সেই চিত্রকূটবনবাসী দৃগ 

যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইল ॥ ২৪॥ কুরয্য যেমন ক্রমে ক্রমে বর্ধাকালীন রাখি 

সমূহ সংক্রমণ করিয়া দক্ষিণদিকে গ্রস্থান করেন, রামচন্দ্র সেইরূপ গতিধিবং 

মুনিবন্দের আশ্রমে বিশ্রাম করিতে করিতে দক্ষিণদিগ্তাগে গমন কারিদেন1 ২1 

জনকনন্দিনী জানকী রদুপতির অন্ধুগামিনী হওয়ায় বোধ হইল যেন, রাজা 

কেকরী কর্তৃক নিবারিতা হইরাও শ্রীরামের গুণপক্ষপাতিনী হইয়া তাহার দঃ 

সারিধী হইরাছেন ॥ ২৬॥ অত্রিপত্ী অনশ্য়া জানকীর অঙ্গরাগ রচনা ক 

দিলেন, সেই অঙ্গরাগের পবিত্র গন্ধে বনভূমি এরূপ সৌরতে পুর্ণ হইল থে 

পংক্তি কুন্থুমরাশি ত্যাগ করিয়! দীতার চতুর্দিকে প্রধাবিত হইল॥ ২৭ 

ইত্যবসরে বাহু যেমন চন্দ্রমার পথ অবরোধ করে, সেইবূপ াঙক্যমের 

' কপিশবর্ণ বিরাঁধনামা রাক্ষপ রামচন্ত্রের পথ অবরোধ পূর্বক দায়মান হন 

অবগ্রহনাম। মেঘ যেমন শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের মধ্যগত রি হরণ করে। দো ৃ 

শোষক সেই রাক্ষসও সেইরূপ রামলক্ষণের মধ্যবস্িনী জানকীকে হর 

লঈল॥ ২৯॥ তঁধন রামলঙ্ষণ সেই রাক্ষসের নিধনসাধন পূর্বক। গা 



রুবংশম, | ৩৫৩ 

পঞ্চবট্যাং ততো রামঃ শাসনাৎ কুস্তজন্মনঃ। 

অনপোটস্থিতিস্তস্থৌ বিস্ব্যাপ্রিঃ প্রকৃতাবিব ॥ ৩১ ॥ 
রাবণাবরজ! তত্র রাঘবং মদনাতুরা। 

অভিপেদে নিদীঘার্তী ব্যালীব মলয়দ্রমম্ ॥ ৩২ ॥ 
সাসীতা-সন্লিধাবেব তং বত্রে কথিতান্বয়া | 

অত্যারূডো হি নারীণামকালজ্জঞে। মনোভবঃ ॥ ৩৩ ॥ 
কলত্রবানহং বালে ! কনীয়াংসং ভজন্ব মে। 

ইতি রামো বৃষস্যান্তীং বৃযস্কন্ধঃ শশাস তাম্ ॥ ৩3 ॥ 

জোষ্ঠাতিগমনাৎ পুর্বং তেনাপ্যনভিনন্দিত | 
সাভুদ্রামাশ্রয়া ভূয়ো নদীবোভয়কুলতাক্ ॥ ৩৫ ॥ 

রস্তং মৈথিলীহাসঃ ক্ষণসৌম্যাং নিনায় তাম্। 
নিবাতন্তিমিতাং বেলাং চন্দ্রোদরয় ইবোদধেঃ ॥ ৩৬ ॥ 

বদেহের ছূগন্ধে তপোবন দুষিত হয়, এই ভয়ে তাহাকে তৃগর্ডে প্রোথিত করিয়া 
₹লিলেন॥ ৩০॥ তদনন্তর খষিবর অগন্ত্যের আজ্ঞায় বিদ্ব্যগিরি যেমন বর্ধিত না 
যাপূর্ববৎ প্রশান্ততাবে অবস্থিত ছিল,মর্ধ্যাদাপালক শ্রীরামও সেইরূপ অগস্ত্যে 
গায় আরশ্প্রবর্তী না হইয়া পঞ্চবটা-বনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৩১॥ 
৷ প্ীসপীড়িতা সর্পিণী যেমন চন্দনবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হয়, একদা রাবণের 
গিশী শর্পণধা সেইরূপ কামাতুরা হইয়া শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৩২ | 
ই রাহ্রপী নিজ পরিচয় দিয়া জানকীর সমক্ষেই রামকে বিবাহার্থ বরণ করিল। 
ধণীজাতির নিরতিশয় বদ্ধিত মদ্দনগীড়া কদাচ কালাকাল বিচার 'করিতে 
্ঘ হয় না। ৩৩। 
তখন বদ্ধ রামচন্দ্র সেই মদনাতুর। শূর্পণধাকে কহিলেন, “বালে! আমার 
যা বিষ্বমান, তুমি আমার অনুজ লক্ণকে তজনা কর।” ৩৪ ॥ 
তন ধর্পণথা লক্মণের নিকট উপস্থিত্ব হইল । অগ্থে জ্যো্ঠের নিকট বিবাহের 
গিযাছিল বলিয়া সৌমিত্রিও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। তখন কৃলঘয়- 
মনী তর্গিণীর নায় নিশাচরী পুনরায় রামের নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৩৫ ॥ 

রঃ ঘটনা দেখিয়। জানকী মু মৃছু হাস্য করিলেন । তাহ] দেখিয়া! নির্ধাত- 
_বারিরাশি' যেমন চক্োদয়ে উচ্ছসিত হয়, সেই়প কিযৎক্ষণের 
সৌমামৃর্িধ'রিনী নিশাচরীও বিকৃতভাব প্রা হইল ॥ ৩৬ ॥* সে জানকীকে 



৩৫৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ফলমস্যোপহাসম্ত সষ্ভঃ প্রাপ্দযসি পশ্য মাম্। 

মগ্যাঃ পরিভবো! ব্যাপ্র্যামিত্যবেহি ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥ 

ইত্যুক্ত। মৈথিলীং ভর্তুরক্কে নিবিশতীং ভয়াৎ। 
রূপং শূর্পণখা নামঃ সদৃশং প্রত্যপগ্ভত ॥ ৩৮। 

লক্ষাণঃ প্রথমং শ্রুত্বা কোকিলামন্ত্রবাদিনীম্। 

শিবাঘোরম্বনাং পশ্চাদ্বুবুধে বিকৃতেতি তাম্ ॥ ৩৯ ॥ 

পর্ণশালামথ ক্ষিপ্রং বিকৃ$ীসিঃ প্রবিশ্য সঃ। 
' বৈরূপাপৌনরুক্ত্েন ভীষণাং তামযোজয়ৎ ॥ ৪০ ॥ 
সা বক্রনখধারিণ্যা বেণুকর্কশপর্ববয়া | 

অস্কুশাকারয়াঙ্গুল্যা তাবতর্জদয়ন্বরে ॥ ৪১ ॥ 

প্রাপ্য চাশু জনস্থানং খরাদিভ্যস্তথাবিধম্। 
রামোপক্রমমাচখ্যো রক্ষংপরিভবং নবম্ ॥ ৪২। 

মুখাবয়বলুনাং তাং নৈর্থতা যত পুরো দধুঃ। 
রামাভিযায়িনাং তেষাং তদেবাডূদমঙ্গলম্ ॥ ৪৩॥ 

সম্বোধন করিয়া কহিল, “তুমি অচিরে এই উপহাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। 

আমার প্রতি তোমার এই উপহাস হরিণী কর্তৃক শার্দ,লের পরিতরের সা 

বিবেচন| করিও ; আমি কেমন) তাহা" (এখনই) দর্শন করিবে ।” এইবন 

সে *শূর্পণথা” নামের অনুরূপ বিকৃত আকার পরিগ্রহ করিল। তখন 

ভয়বিহ্বল! হইয়। পতির অস্কমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৭-৩৮ ॥ 

লক্ষণ প্রথমে সেই নিশাচরীর কণ্ঠস্বর কোকিলার স্বরের ন্যায় মধুর 

করিয়াছিলেন? কিন্তু শেষে জম্ব,কীর ন্ঠায় ঘোরধবনি শ্রবণে বুঝিতে পারি; 

এই নারী মায়াবিনী।৩৯। তথন লক্ষণ আত কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত ক 

পর্ণশালায় প্রবেশ পূর্বক সেই নৈসর্গিক রিরূপা রাক্ষসীর নাদা-কর্ণ ছেদন ৰা 

তাহাকে অধিকতর ভীমরূপিণী করিয়া দিলেন॥ ৪০ ॥ তখন সেই কুটিরনধ্া 

ূর্পণথা বংশতুল্য কর্কশপর্বসমন্বিত অন্কুশারুতি অঙ্গুলি দ্বারা | আকাশমার্ম 

রামলক্্ণকে তর্জন করিল এবং তৎক্ষণাৎ জনস্থানে গমন পূর্বক খরা 

এই অভিনব রাক্ষমপরিভবের কথ! নিবেদন করিল ॥ ৪১-৪২। 

(কমে মুদ্ের হুচনা উপস্থিত হইল) রামের সহিত সংগ্ামোদেরে 



রথুবংশমূ । ৩৫৫ 

উদদাযুধানাপততস্তান্ দৃপ্তান্ প্রেক্ষ্য রাঘবঃ | 

নিদধে বিজয়াশংসাং চাপে সীতাঞ্চ লক্ষমাণে ॥ ৪৪ | 
একো দাশরখিঃ কামং যাতুধানাঃ সহত্রশঃ। 

তে তু যাবন্ত এবাজৌ তাবাংশ্চ দদুশে স তৈ ॥ ৪৫॥ 
অসভ্জনেন কাকুৎস্থ প্রযুক্তমথ দূষণম্। 

ন চক্ষমে শুভাচারঃ স দূষণমিবাত্বনঃ ॥ ৪৬ ॥ 

তং শরৈঃ প্রতিজগ্রাহ খরত্রিশিরসৌ চ সঃ। 
ক্ুমশস্তে পুনস্তস্ত চাপাৎ সমমিবোদ্যযুঃ ॥ ৪৭ ॥ 

সতৈত্য়াণাং শিতৈ্বাদৈর্যঘাপূর্বববিশুদ্ধিভিঃ | 
আমুর্দেহাতিগৈঃ পীতং রুধিরন্তু পতত্রিভিঃ ॥ 8৮॥ 
তশ্মিন্ রামশরোতকৃত্তে বলে মহতি রক্ষসাম্। 

উখিতং দদৃশেইন্যচ্চ কবান্ধেভ্যো ন কিঞ্চন ॥ ৪৯ ॥ 
জপ পপ িপাীপপাসীশ শিটািিস্পাস্পাাটা 

লে রাক্ষসেরা নাসাকর্ণবিহীন শূর্পণথাকে যে অগ্রবন্তিনী করিয়া গমন করিয়া 
[ল, তাহাই তাহাদিগের অমঙ্গলের কারণ হইল ॥৪৩। শ্রীরাম দেখিলেন, গর্বিত 

দের! অস্্ উদ্যত করিয়া আগমন করিতেছে; তদ্র্শনে তিনি লক্ষণের প্রতি 
কার রক্ষাভার এবং নিজ কার্ুকে বিজয়াশ। সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ 
চন্র কাকী, রাঁঞ্ষপ সহঅ সহজ; কিন্তু রণক্ষেত্রে রাক্ষসেরা যতগুলি উপস্থিত 
নাছিল, তাহারা দেখিতে লাগিল, রাম যেন তাহাদের তুল্যসংখ্যকরূপে 
স্িত আছেন॥ ৪৫॥ সদাঁচারী ককুৎ্স্থনন্দন রাম অসাধুকীর্তি নিজ দূষণের 
দুষপ-বাক্ষসের প্রতি ক্ষম। প্রদর্শন করিলেন না ॥ ৪৬ ॥ তিনি বাণরাশি সহায়ে 
? খর ও ত্রিশিরার নিপাঁতসাধন করিলেন। তীহার বাণরাজি যথানিয়মে 
ক হইল বটে, কিন্তু বোধ হইল যেন, ধন হইতে ভাহারা সমকালেই বিনির্গত 
ওিছে। ৭॥ তীহার তীক্ষ তীক্ষ বুণজাল এ তিনটি রাক্ষসের দেহে বিদ্ধ. 
॥ তাহাদের পরমাযু গ্রাস করিল; পরে বিহঙ্গকুল তাহাদের রুধির পান 
ণ। সেই সমস্ত বাণ এরূপ বেগে রাক্ষসদেহ তেদ করিল যে,,উহারা পূর্বের 
বশভাবেই রহিল, তাহাদের অঙ্গে কিছুমাত্র রক্তও স্পষ্ট হইল না ৪৮। 

1 বীমবাণচ্ছির সেই অসংখ্য রাক্ষপসেনার মধ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল যে, 
"কন উিত হইতেছে, ইহা! ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইল না+॥ ৪৯॥ বাণব্া 



৩৫৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

সা বাণবর্ষিণং রামং যোধ্যিত্বা স্থরদ্বিষাম্। 

অপ্রবোধায় স্ুত্বাপ গৃষরচ্ছায়ে বরূখিনী ॥ ৫০ 
রাঘবাস্তরবিদীর্ণানাং রাবণং প্রতি রক্ষসাম্। 

তেষাং শূর্পণখৈবৈকা দুশাবৃত্তিহরাভবত ॥ ৫১। 

নিগ্রহাৎ স্বস্থরাপ্তানাং বধাচ্চ ধনদানুজঃ | 

রামেণ নিহিতং মেনে পদং দশন্থ মুদ্ধন্্ ॥ ৫২ ॥ 

রক্ষসা মূগরূপেণ বঞচযিত্বা স রাঘবৌ । 

জহার সীতাং পক্ষীন্দপ্রয়াসক্ষণবিদ্রিত; ॥ ৫৩ ॥ 

তৌ সীতান্বেষিণৌ গৃধং লুনপক্ষমপশ্ঠতাম্। 
প্রাণৈরশরথগ্রীতেরনৃণং কণ্ঠব্তিভিঃ ॥ ৫8 ॥ 
স রাবণহৃতাং তাভ্যাং বচসাচষ্ট মৈথিলীম্। 
আত্মনঃ স্থমহত কর্ম বণৈরাবেছ্য সংস্থিতঃ ॥ ৫৫॥ 

রাম একাকী, দেবদেধী রাক্ষসসৈন্তেরা তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া গৃঃগল্ে 

পক্ষচ্ছায়ায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল ॥ ৫০ ॥ সেই সংগ্রামে একটি রাক্ষণও ভীতি 
অবশিষ্ট রহিল না, তখন কেবলমাত্র শূর্পণখা ( গমন পূর্বক ) রামান্বিরি, 
রাক্ষসকুলের নিধনসংবাঁদ রাবণের নিকট নিবেদন করিল ॥ ৫১॥ 

সহোদরার নিগ্রহ ও বান্ধবকুলের নিধনসংবাদ শ্রবণ পূর্বক কুবেরান রা" 
বিবেচনা করিল, রামচন্দ্র তাহার দশটি মন্তকেই চরণাঁঘাত করিয়াছেন।( 

তখন সে মৃগরূপধারী মারীচের সাহায্যে রামলক্মণকে বঞ্চনা করিয়া জানবার 

হরণ করিয়া লইয়া গেল। তৎকাঁলে বিহগরাজ জটামু কিয়ৎক্ষণের জন দশ 

' মনের ( গমনে ) বিদ্ধ উত্পাদন করিয়াছিল ॥ ৫৩॥ 

এ দিকে সলক্ষণ রামচন্দ্র জানকীর অনুসন্ধান করিতে করিতে ছিররগনগ ঝি 

রাজ জটাম়ুর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন। « তখন সেই পক্ষিরাজ যেন কঠাগত্র 

হইয়! অবস্থিতি করিতেছিল, (রামের সহিত সাক্ষাৎ হুইবাধাত্র ) গে রা 

পূর্বক নরপত্তি দশরথের সৌহা্দ়প খণ হইতে মুক্ত হইল ৫৪1 দেই দি 
রাজ রামল্মণের নিকট নিবেদন করিন ফে, রাধণ সীতাকে হরণ করি গা 
গিয়াছে! দশাননের সহিত যুদধয়প মহংকারধ্য সম্পাদন করিয়া ঘটা গ. 
বিক্ষত হইয়াছিল, তাহাও প্রদর্শন পূর্বক সে প্রাণ বিসর্জান করিল। (৫1 



রখুবংশমূ। ৩৫৭ 

তয়োস্তস্মিন্রবীভূতপিতৃব্যাপত্তিশৌকয়োঃ। 
পিতরীবাগ্লিসংস্কারাৎ পরা ববৃতিরে ক্রিয়াঃ ॥ ৫৬। 
বধনিধৃতশাপন্ত কবন্ধস্তোপদেশতঃ। 
মুুচ্ছ সখাং রামস্য সমানব্যসনে হরৌ | ৫৭ ॥ 
সহত্বা বালিনং বীরস্তৎপদে চিরকাঙিক্ষতে। 
ধাতোঃ স্থান ইবাদেশং স্বঞীবং সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৫৮। 
ইতস্ততশ্চ বৈদেহীমন্বেষট,ং ভর্ভূচোদিতাঃ। 
কপয়শ্চেরুরার্তস্থ রামস্তেব মনোরথা? ॥ ৫৯ ॥ 
প্রবৃত্তাবৃপলন্ধায়াং তন্াঃ সম্পাতিদর্শনাৎ। 
মারুতিঃ সাগরং তীর্ণঃ সংসারমিব নির্মম; ॥ ৬০ | 
ৃষ্টা বিচিন্বতা তেন লক্ায়াং রাক্ষসীবৃতা । 
জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহোষধিঃ ॥ ৬১ ॥ 
তস্তৈ ভক্তুরভিজ্ঞানমঙ্গুলীয়ং দাদৌ কপিঃ । 
রত্যুদগতমিবানু ফৈতস্তদানন্দাশ্রুবিন্দুভিঃ ॥ ৬২ ॥ 

জটামুপ্রাণত্যাগ করিলে রামলগ্মণের পিতৃবিয়োগ-শোক যেন পুনর্ধার নবী- 
হইয়া উঠিল তাহারা পিতৃবৎ জটাযুর অগিসংস্কারাদি অস্ত্যে্টিক্রিয়া নির্বাহ 
লেন ॥ ৫৬॥ 

উদনস্তর রামচন্দ্র কবন্ধনামা যে রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, অভি- 
মুক্ত সেই কদ্ধের উপদেশে সমান-বিপদাপর সুগ্রীবের সহিত সৌহার্দী সংস্থা- করিলেন ॥৫৭॥ পরে বীরবর রঘুপতি বালীর প্রাণপংহার করিয়া, ধাতুর 1 খেমন আদেশ স্থাপিত হয়, সেইরপ সগ্রীবকে সেই বালীর পদে প্রতিষ্ঠিত 
লেন ॥ ৫৮ ॥ 

ঈীনস্তর রামচন্দ্রের মনোরথ যেমন পমস্তাৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইবূপ 
এরা কপিরাজ ্ুত্রীবের আদেশে জানকীর অহবষণীর্ঘ চারিদিকে বিচরণ 
তে আরম্ত করিল ৫৯। নিরখম ব্যক্তি যেষন অবলীলাক্রমে শগসাগর পার 
মান্ও সেইরপ সম্পাতি-এমুখাৎ সীতার বারা বিদিত হম সমুদ্র উত্তীর্ণ ০ হুষান্ লক্ষানগরীতে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে 

। জানকী (এক স্থামে  বিষলপলিপ সপন ৮:০০ 



৬৫৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

নির্বাপ্য প্রিয়সন্দেশৈঃ সীতা মক্ষবধোদ্ধতঃ | 
স দদাহ পুরীং লঙ্কাং ক্ষণসোঢ়ারিনিগ্রহঃ ॥ ৬৩॥ 

প্রত্যভিজ্ঞানরত্ুঞ্চ রামায়াদর্শয়ৎ কৃতী । 

হৃদয়ং স্বয়মায়াতং বৈদেহ্াা ইব মূত্তিমণড | ৬৪ ॥ 
স প্রাপ হৃদয়ন্যন্তমণিম্পর্শনিমীলিতঃ | 

অপয়োধরসংসর্গাং প্রিয়ালিঙ্গননির্ৃতিম্ ॥ ৬৫ ॥ 

্ৃত্বা রাম; প্রিয়োদস্তং মেনে তত্সঙ্গমোতস্বকঃ | 

' মহার্ণবপরিক্ষেপং লঙ্কায়াঃ পরিখালঘুম্॥ ৬৬॥ 
স প্রতস্থেখরিনাশায় হরিসৈন্যৈরনুদ্রতঃ | 
ন কেবলং ধরাপৃষ্ঠে ব্যোস্সি সংবাধবন্তিভিঃ ॥ ৬৭। 
নিবিষমুদধেঃ কুলে তং প্রপেদে বিভীষণঃ। 
স্নেহাদ্রাক্ষসলন্সেন্যৰ বুদ্ধিমাবিশ্য চোদিতঃ ॥ ৬৮। 

করিতেছেন। তখন হনুমান্ সীতার হস্তে রামের অভিজ্ঞান-সক অনা 
প্রদান করিলে সীতার সুষ্নিগ্ধ হ্্যাঞ্ুবিন্দুই যেন সেই অঙ্গৃরীয়কের গ্রত্যু্যা 
করিল ॥ ৬১-৬২॥ হনুষান্ প্রিয়সংবাদ-প্রদান দ্বারা জানকীকে প্রবোধ এন 

পূর্বক অক্ষনামা রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠি 

তৎ্পরে কিয়ৎক্ষণ ইন্দ্রজিত্কৃত নিগ্রহ সহা করিয়া লঙ্কানগরী দ্ধীভূত করা 

ফেলিল॥ ৬৩॥ এই প্রকারে কতকৃতর্য হইয়া সাক্ষাৎ সীতার হৃদয়ন্বরণ গ্রতাঃ 

জ্ঞানর্ লইয়া হনুমান্ (পুনরার) শ্রীরামলকাশে আসিয়! সেই চিহ* গণ 

করিল ॥ ৬৪ ॥ 

পীতাদন্ত গ্রত্যতিজ্ঞানর় বঙ্ষস্থলে ধারণ পূর্বক রঘুপতি তাহার পর্ন 

নিরতিশয় অধীর হইয়৷ উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রণয়িনীর রণ 

আলিঙ্গনস্থ অন্ৃতব করিলেন ॥ ৬৫॥ জানকীর মঙ্্লসংবাদ শুনিয়া 

সহিত মিলনার্থ রামচন্ত্র নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং লগ্কাবেষ্টনকারী গা 

রকে পরিখার ন্যায় অবলীলাক্রমে পার হইবার যোগ্য বিবেচনা করিতে গা 

' লেন ॥ ৬৬ ॥ *তিনি শক্রসংহারের অভিল্লাষে তথা হইতে বহি্গত হইবেন, রব 

সৈন্তগণ তাহার পশ্চাদন্বসরণ করিল; ক্ষিতিতলের কথ দুরে থাকুক, গণনা! 

এই সকল কপিসৈ্ঠের স্থান-সন্কুলান হইল না ॥৬৭॥ রঃ 
সর বারি সমদ্রকুলে শিবির সন্িবেশ করিলেন ইবন 



রঘুবংশমূ। ৩৫৯ 

তন্মৈ নিশীচরৈশ্ব্্যং প্রতিশুশ্রাব রাঘবঃ। 
কালে খলু সমারন্ধাঃ ফলং বস্তি নীতয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ 
স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবগৈর্লবণাস্তসি। 

রসাতলাদিবোন্নগ্রং শেষং স্বপ্নায় শাঙ্গিণঃ ॥ ৭০॥ 

তেনোতীর্ধ/ পথা লঙ্কাং রোধয়ামাস পিঙ্গলৈঃ। 
দ্বিতীয়ং হেমপ্রাকারং কুর্ববন্ভিরিব বানরৈঃ ॥ ৭১॥ 

রণঃ প্রবরৃতে তত্র ভীম: প্লবগরক্ষসাম্। 

দিগ্বিজ্তিতকাকুতস্থপৌলস্তাজয়ঘোষণঃ ॥ ৭২। 
পাঁদপাবিদ্ধপরিঘঃ শিলানিষ্পিষ্টমুপগরঃ। 

অতিশন্বনখন্যাঁসঃ শৈলরুগ্রমতঙ্গজঃ ॥ ৭৩ ॥ 

অথ রামশিরশ্ছেদদর্শনোদ্ভ্রান্তচেতনাম্। 

মীতাং মায়েতি শংসন্তী ব্রিজটা সমজীবয়ৎ ॥ ৭৪ ॥ 

হার নিকটে আগমন করিলেন ) তখন ন বোধ বাধ হইল যেন, শ্নেহবশে রাক্ষস- 

|ই বিভীষণের বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া! তাহাকে (রামের নিকট) প্রেরণ 

য়াছেন। ৬৮॥ ধন্মশীল বিভীষণকে বাঁক্ষসৈশ্ব্য্যের আধিপত্য প্রদান করি- 
| বলিয়া রামচন্ত্র প্রতিশ্রুত হইলেন। বস্তুতঃ উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হইলে 
উ কলপ্রসবিনী হইয়। থাকে ॥ ৬৯॥ 

ঘনস্তর রাম কপিসৈন্তের সহায়তায় লবণসাগরে একটি সেতু বন্ধন করিলেন। 
শনে'বোধ হইল যেন, জনার্দনের শয়নার্থ শেষনাগ পাতালতল হইতে মস্তক 
তালন করিয়াছেন ॥ ৭* ॥ সেই সেতুযোগে সাগর পার হইয়া রামচন্দ্র পিক্গল- 
বানরসৈন্য দ্বারা লঙ্কানগরী অবরোধ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, 
নমন্ত বানর দ্বারা লঙ্কার অপর একটি কাঞ্চনময় প্রাচীর গঠিত হইয়াছে ॥ ৭১॥ 
অনন্তর রাক্গদ ও কপিকুলের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হঈল; রামরাবণের জয়নাদে 
“ক্মুধরিত হইয়া উঠিল। সেই সংগ্রামে বকষদ্বারা পরিদাস্ বিছুর্নিত ও প্রস্তর 

ঘুর নিশ্পেবিত হইতে লাগিল, রাক্ষসকুলের শক্তগ্রহার অপেক্ষাও কপি: 
| নধাধাত অধিকতর তয়াবহ হইয়া উঠিল। অধিক কি, হস্তী সকল পর্যয্ত 
৭প্রহারে চু্বকিচ্্ণ হইয়া পড়িল ॥ ৭২-৭৩॥ 
জর একদা জানকী রামচজর ছিন্তক দর্শন মুদছিত হইয়া গড়িলেন। 
 বিজটানায়ী রাক্ষসী উহা রক্ষার আলানদন্দিস্ট শী ২০ 



৩৬০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

কামং জীবতি মে নাথ ইতি সা বিজহো শুচম্। 
প্রাপ্ত! সত্যমন্তান্তং জীবিতান্মীতি লঙ্জিতা ॥ ৭৫। 
গরুড়াপাতবিশ্লিষটমেঘনাদাস্তরবন্ধনঃ | | 
দাশরথ্যোঃ ক্ষণক্লেশ: স্বপ্বৃত্ত ইবাভব ॥ ৭৬ ॥ : 

ততো বিভেদ পৌলস্ত্যঃ শক্ত্যা বক্ষসি লম্মমণম্। 
রামস্নাহতো ইপ্যাসীদ্বিদীর্নহৃদয়ঃ শুচা ॥ ৭৭ ॥ 

স মারুতিসমানীতমহৌষধিগতব্যথঃ। 
' লঙ্কান্্রীণাং পুনশ্চক্রে বিলাপাচার্্যকং শরৈঃ ॥ ৭৮ 

স নাদং মেঘনাদস্য ধনুশ্েন্দ্রাযুধপ্রভম। 

মেঘন্তেব শরতকালো ন কিঞ্চিৎ পর্য্যশেষয়ৎ ॥ ৭৯ || 

কস্তকর্ণ; কগীন্দেণ তুল্যাবস্থঃ স্বস্থুঃ কৃতঃ | 

রূরোধ রামং শূঙ্গীব টক্কচ্ছিন্নমনঃশিল? ॥ ৮০ ॥ 

করিলে তাহার চেতনা-সঞ্চার হইল ॥৭৪॥ তখন “প্রিয়তম জীবিত ঘা 
ইহা নিঃসংশয়ে অবগত হইয়া জানকী শোক বিসর্জন করিলেন; কিন্তু ইস! 
রাম জীবিত নাই, ইহ1 সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াও যে তিনি প্রাগত্যাগ কানন 
নাই, এই কারণে তিনি নিরতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৫ ॥ 

একদা! যুদ্ধে মেঘনাদ রামলক্ষণকে নাগগাশে বদ্ধ করিলে গরুড় আম 

বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়, সুতরাং সে বন্ধন কিয়ৎক্ষণের জন্য স্বপবততান্তেরসঠায ঠা! 

দের কষ্টকর হইয়াছিল ॥ ৭৬॥ তৎ্পরে একদ। দশানন শক্তিশেল-গ্রহারে দর 

ণের বঙ্গঃস্থল তেদ করে; রাম আবাত প্রাপ্ত না হইলেও সে সময়ে শোকের 

বিদীর্ঘ-হৃদয় হইয়াছিলেন॥ ৭৭॥ তখন পবননন্দন মারুতি মহৌষধ মানা! 

পূর্বক লক্ষণের বেদনা দূর করে। তখন লক্ষণ পুনর্বার বাণসহায়ে রাঙা 

সংহার-সাধন পূর্বক তাহাদের রমণীগ্ণকে বিলাপ করিতে শিক্ষা দিতে নার 

করিলেন॥ ৭৮॥ শরৎকালে যেমন জলদগর্জন বা ইন্্রধ কিছুই ধান 

তিনিও সেইরূপ মেঘনাদের নাদ ও তাহার ইন্াুধতুল্য শরাসনের কিছু গন 

রাখিলেন না ( সমস্তই বিলুপ্ত করিয়া ফেলিলেন )॥ ৭৯॥ র 

তদনগ্তর কপিপতি শুগ্রীব কু্তকর্ণের নাসাবর্থ ছেদন র্বব ক 

তাঁহার মহোদয় পর্ণণথার সদৃশ করিলে সেই ট্ানসমলিত মনঃপিযারা 



রযুবংশম,। ৩৬১ 

অকালে বোধিতো ভ্রাতা প্রিয়ন্বপ্ো বৃথা ভবান্। 

রামেধুভিরিতীবাসৌ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥ ৮১ ॥ 
ইতরাণ্যপি রক্ষাংসি পেতুর্বানরকোটিষু। 
রজাংসি সমরোথানি তচ্ছোণিতনদীঘিব ॥ ৮২ | 
নির্যযাব পৌলস্তাঃ পুনুদ্ধায় মন্দিরাৎ। 
অরাবণমরামং বা জগদছযেতি নিশ্চিত: ॥ ৮৩ ॥ 

রামং পদাতিমালোক্য লঙ্কেশঞ্চ বরূখিনম্। 

হরিযুগ্যং রথং তন্মৈ প্রজিঘায় পুরন্দরঃ ॥ ৮৪ ॥ 
তমাধৃতধ্বজপটং ব্যোমগঙ্গোম্িবায়ূভিঃ | 

দেবসৃতভূজালম্ী জৈত্রমধ্যান্ত রাঘবঃ ॥| ৮৫ ॥ 
মাতলিস্তম্থ মাহেন্দ্রমামুমোচ তন্ুচ্ছদম্। 

যত্রোৎ্পলদলক্রেব্যমস্থ্াণ্যাপুঃ স্থুরদ্বিষাম্ ॥ ৮৬ ॥ 
অন্যোন্যদর্ণন প্রাপ্তবিক্রমাবসরং চিরাৎ। 

রামরাবণোধু'দ্ধং চরিতার্থমিবাভব ॥ ৮৭ || 
» শী শশাশাশীশাশাী টা টি শশা টা শীষ সপসপেপসিসল। 

ৃভলয কুষ্তকর্ণ শ্ীরামকে অবরোধ করিল ॥ ৮* ॥ “তুমি নিরতিশয় নিদ্রালু, 
নার ভ্রাতা রাবণ তোমাকে বৃথা অকালে জাগরিত করিয়াছে” রামপ্রক্গিপ্ত 
এই ফথা বলিয়াই যেন তাহাকে চিরনি্বায় অতিভূত করিয়া ফেলিল ॥ ৮১ 
ঝরে ধুলিপটল যেরূপ রাক্ষপদিগের রুধিরনদীতে পড়িতে লাগিল, রাক্ষ- 
ও সেইরূপ অগণিত কপিসৈন্ের উপর নিপতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন 
:ত লাগিল ॥ ৮২। 

গাস্তর দশানন সংকল্প করিল, “অগ্ বসুদ্ধরা অরাবণ বা অরাম হইবে”, এই 
স্িরসংকল্প করিযা। সে সংগ্রামার্থ পুর হইতে বিনির্গত হইল ॥ ৮৩) 
এদিকে দেবরাজ দেখিলেন, যুদ্ধে, শ্রীরাম পাদচারী ও দশানন রথারঢ ; 
সে তিনি রামের জন্য তুরক্তযুক্ত একথানি রখ পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৮৪ ॥ 
1শগ্গার তরঙ্গোথ বায়ুতে সেই রথের ধ্বজপট কম্পিত হইতেছিল ; শ্রীরাম 
টা মাতনির হাত ধরিয়! সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৮৫। 
8:8৬ ঘাপরাশিও কমলপত্রের ন্যায় বিফল হয়, মাতলি সেই 

| বারা শ্ীরাষের দেহ আবৃত করিয়া! দিলেন ॥ ৮৬ ॥ রাম ও বাবে 



৩৬২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

ভূজমূর্ধোরুবাহুল্যাদেকোহপি ধনদানুজঃ। 
দদূশে হাযথাপূর্বেবা মাতৃবংশ ইব স্থিতঃ ॥ ৮৮ ॥ 

জেতারং লোকপালানাং স্বমুখৈরর্টিতেশ্বরম্। 
রামস্তুলিতকৈলাসমরাতিং বহ্বমন্যাত ॥॥ ৮৯ ॥ 
তস্য সচ,রতি পৌলস্তযঃ সীতাসঙ্গমশংসিনি | 
নিচখানাধিকক্রোধঃ শরং সব্যেতরে ভূজে ॥ ৯০ ॥ 

রাবণস্যাপি রামাস্ত্রো তিন্তা হৃদয়মা শুগঃ। 

বিবেশ ভূবমাখ্যাতুমুরগেত্য ইব প্রিয়ম্॥ ৯১ ॥ 

বচসৈব তয়োর্বাক্যমন্ত্মন্ত্রে নির্রতোঃ। 
অন্ঠোহন্যজয়সংরান্তে। বরৃধে বাদিনোরিব ॥ ৯২॥ 

বিক্রমব্যতিহারেণ সামাগ্তাভূদৃ্য়োরপি | 
জয়ত্রীরন্তরা বেদির্মভবারণয়োরিব ॥ ৯৩ | 

শা শশা শশী সদ শশা শি শীট ৯ পাসপীপিপীশ শীট শী ৪৯০৮৮ শি 

পরস্পর সাক্ষাৎ হওধাতে বিক্রম-প্রদর্ণনের অবসর হইল; সুতরাং দা 

রাবণের যুদ্ধণ এই বাক্যটি মার্থক হইল॥ ৮৭॥ (যুদ্ধে) পুত্রমিত্রাদি বিন হন 

রাবণ একাকী হইল বটে; কিন্তু হস্তপদ ও মন্তকের আধিক্যে তাহাকে রানা 

গগপরিবৃতের ন্যায় দুষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৮৮॥ যে দশানন ইন্প্রমুখ লোবগা 

বর্মকে সংগ্রামে পরাভূত, নিজ মস্তক দ্কারা৷ মহেশ্বরকে প্রসন্ন ও বাভ্বলে*বৈরা 

পর্বত উৎপাঁটিত করিয়াছিল, শক্র হইলেও শ্রীরাম যুদ্ধে তাহার প্রতি দির 

আদর প্রদর্শন করিলেন ॥৮৯॥ (যুদ্ধকালে ) শ্রীরামের যে দক্ষিণ-হন্ সাধ 

হইয়া সীতাসমাগমের সচনা করিতেছিল, নিরতিশয় রোষপরায়ণ শান 

দক্ষিণহন্তে একটি বাণ প্রক্ষেগ করিল॥ ৯ ॥ এ দ্রিকে রামনিক্ষিণ বাণও দি 

ননের বকষঃস্থল তেদ করিয়া যেন তুজঙ্গদিগকে তাহার বধরপ প্রিয়সংবাদ পি 

অন্য ভূগর্ভে প্রবেশ ঝরিল॥ ৯১॥ তখন রাম-রাবণ উভয়ের মধ্যে বাকা গা 

বাক্যের এবং অস্ত্রের দ্বার! অস্ত্রের প্রতিসংহার আরম্ভ হইল) পরম্পর । 
গিরন।ঈ। 

বাদিযুগের ন্যায় তাহাদিগের বিজয়চেষ্টা পরস্পর বৃদ্ধি পাইতে লা 

যুদ্ধক্ষেত্রে দুইটি মত্তহস্তীর মধ্যগত বেদী যম নিয়ত কাহারও অধিকা?ে রঃ 

না, পর্যায়ক্রমে জয়পরাজয হয়, সেইক্প হওয়াতে রাম-রাঁবাণের জী ৬ 

হ্ইয়। দাড়াইল ॥৯৩॥ দেবদানবের1 তাহাদিগের অন্ত্রগ্রয়োগ ও এরি 



রঘুবংশম. | ৩৬১ 

রুতপ্রতিকতগ্রীতৈস্তয়োমুক্তাং স্রাস্থুরৈ | 

পরস্পরশরব্রাতাঃ পুষ্পবৃষ্টিং ন সেহিরে ॥ ৯৪ ।। 
অয়ঃসঙ্কুচিতাং রক্ষঃ শতদ্বীমথ শত্রবে। 
হতীং বৈবস্বতস্তেব কুটশাল্মলিমক্ষিপণ্ ॥ ৯৫ ॥ 
রাঘবো প্রথমপ্রাপ্তাং তামাশাঞ্চ স্বরদ্যাম্। 

অর্দচন্দমুখৈর্বা গৈশ্চিচ্ছেদ কদলীস্তৃখম্॥ ৯৬। 

আমোঘং সন্দধে চাস্মৈ ধনুষ্যেকধনুদ্দরঃ | 

ব্াঙ্গমন্্রং প্রিয়াশোকশল্যনিকর্মণৌষধম্ ॥ ৯৭ ॥ 
তদ্ব্োছি শভধা ভিন্ন দদৃশে দীপ্তমুন্মুখম্। 
বপুর্মহোরগন্তেব করালফণমগ্ডলম্ ॥ ৯৮॥ 

তেন মন্ত্প্রযুক্তেন নিমেষাদ্দাদপাতয়ৎ। 

স রাবণশিরঃপউ.ক্তিমজ্ঞাতব্রণবেদনাম্ ॥ ৯৯ | 

বালার্কপ্রতিমেবাপস্ত্ব বীচিভিন্ন৷ পতিষ্যুতঃ | 

ররাজ বক্ষঃকায়স্ত কটচ্ছেদপরম্পরা ॥ ১০০ ॥ 

ধর গীতিসহকারে পু্বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কি বীরযুগলের অন্্সমূহে 
৭ অবরোধ হওয়ায় বোধ হইল যেন, পরস্পরের বাণরাজি এ পুষ্পরৃষ্টি সহ 
তে সমর্থ হইল না॥ ৯৪ ॥ 
নগর রাক্ষপপতি দশানন শমনরাজের গদার ন্টায় নিজ বিজয়লব্ধ লৌহশদ্- 
টত শতদী নামক অস্ত্র রামচন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিল, প্রীরামও রথের নিকট 
মাঁসিতে আসিতে সেই শতদ্রীকে রাক্ষসগণের জয়াশার সহিত অর্ধচন্ত্রমুখ 
দ্বারা কদলীর ন্যায় অনায়াসে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯৫-৯৬ ॥ তৎপরে 
ই অদ্বিতীয় ধুর্দর বামচন্্র রাক্ষসরাজকে লক্ষ্য করিয়া জানকীর শোকশল্য 
ীরের মহৌযধসবরূপ অব্যর্থ বধ ন্ধান করিলেন ॥ ৯৭। সেই প্রজ্মলিত 
নর গগনমার্গে শতধা ভিন্ন হইয়া ফণামগলবিশিষ্ট ভুজগপতি বাস্থকির 

টা দষট হইতে লাগিল। ৯৮॥ রামচজ ্তরযুক্ত সেই"্ধান্ত রা 
যযমধ্যে দশাশনের শিরঃশ্রেণী ভূপাতিত করিলেন। এই কার্ধ্য এত 
শাদিত হইল যে, দশানন মন্তকচ্ছেদনজনিত কট কিছুমাত্র বোধ করিতে 
শনা।৯৯।॥ তরুণ অরুণবিবণ আম ৯০ তত 



৬৬৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী ৷ 

মরুতাং পশ্যতাং তন্য শিরাংসি পতিতান্যাপি। 

মনে! নাতিবিশশ্বাস পুনঃসন্ধানশঙ্কিনাম্ ॥ ১০১ ॥ 

অথ মদগুরুপক্ষৈর্লোকপালদিপানামনুগতমলিবৃন্দৈর্গগুভিত্রীবিহায়। 

উপনতমণিবন্ধে মুদ্ধি, পৌলস্তাশত্রোঃ, 

স্বরভি স্থরবিমুক্তং পুষ্পবর্ষং পপাত ॥ ১০২ ॥ 

যন্তা হরেঃ সপদি সংহৃত-কা ্ মুকজ্যমাপৃচ্ছ্য রাঘবমনুষ্টিতদেবকার্ধ্যম। 

নামাঙ্করাবণশরা ক্ষিতকেতুযহ্িমদধ রথং হরিসহঅযুজং নিনায় ॥ রঃ | 

রঘুপতিরপি জাতবোদোবিশুদ্ধাং প্রৃষ্থপ্রিয়াং, 

প্রিয়ন্ুদি বিভীষণে সংগমধ্য শ্রিয়ং বৈরিণঃ | 

রবিস্থৃতসহিতেন তেনানুযাতঃ সসৌমিত্রিণা, 

ভুজবিজিতবিমানরত্রা ধিরাঢঃ প্রতাস্থে পুরীম্ ॥ ১০৪ ॥ 

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাঁকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রাবণবধো নাম দ্বাদশঃ সর্দঃ। ১ 
পিস পি সপ ৯ এ 

যেমন বিতিতন হয়, রাক্ষদপতি রাৎণের দেহ ক্ষিতিতলে পতিত হইবার গু 

তাহার মন্তকপংক্তি সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ১০*॥ রাক্ষগরাজ 7" 

ননের মন্তকশ্রেণী ধরাতলে পতিত দর্শন করিরাও পুনর্বধার মিলনাশশ্কায় সঃ 

হৃদয়ে পূর্ণবিশ্বীস জন্মিল না॥ ১০৯ 

তদনস্তর দশাননজযী শ্রীরামের মন্তকোপরি আস্রাজ্যাভিষেকচক দেবা 

কত পুপ্বৃষ্টি নিপতিত হইল। তৎকালে মত্ত দিগ্গজদিগের মদজলতাটে 1 

্রান্তপক্ষ হইয়। ভ্রমরপংক্তি তাহাদের গগুদেশ পরিত্যাগ পূর্বক এ গুণ 

অনুগামী হইয়া উঠিল ॥ ১০২। 

রঘুপতি রামচন্দ্র এই প্রকারে দেবকার্য্যসাধন পূর্বক তৎক্ষণাৎ আগা 

কার্মুকের গুণ উন্মোচন করিলেন; মাতলিও রামের নিকট বিদায় দ্ধ 

দরশাননের নামাঙ্কিত বাণরাশিচিহ্নিত ধ্জবষ্টি বিশিষ্ট সহত্রান্বযুক্ত রথ লা পর 

মার্দে গমন্করিলেন ॥ ১০৩॥ তঙ্পরে রামচন্্র অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধ রা 

(সীতাকে লইঘাপ্রিয়সধা বিভীষণকে রাক্ষসরাজপ্রী গরদান পূর্বক লগ? এ 

বিতীষণের সহিত আপনার বাহুবিজিত বিমানযোগে অযোধ্যাতিযখে / 

করিলেন ॥ ১০৪| : 
৯০০৪০০০০০০০ 



ত্রয়োদশঃ সর্গঃ। 
ই 

সথাত্বনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ, পদং বিমানেন বিগাহমানঃ । 

র্রাকরং বীক্ষ্য মিথ; স জায়াং, রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥ 

টবাঃদহি ! পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং, মণডসেতুনা ফেনিলমন্তুরাশিম্ । 

ছায়াপথেনেৰ শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্ ॥ ২ 1 

গরোর্ষিযক্ষোঃ কপিলেন মেধো, রসাতলং সংক্রমিতে তরঙ্গে । 

তদরথমুব্ামবদারয়ন্তিঃ, পুরবঃ কিলায়ং পরিবদ্ধিতো নঃ ॥ ৩।। 

গর্ভ দধতার্কমরীচয়োহম্মাৎ, বিরৃদ্ধিমন্রাগ্নবাতে বসুনি | 

মবিদ্বনং বহ্ষিমসৌ বিভপি, প্রহলাদনং জ্যোতিরজন্যনেন ॥ ৪ ॥ 

তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্ভমানং, শ্তিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্বা | 

বিঞ্জারিবাম্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ন্তয়া বাঁ ॥ ৫ ॥ 

ন।ভিপ্রর্ঢান্বরুহাসনেন, সংস্তয়মীনঃ প্রথমেন ধাত্রা | 

_ শমূং যুগান্তোচিতযোগনিদ্রঃ,সংহৃতা লোকান্ পুরুযোইধিশেতে ॥ ৬ ॥ 

জদনস্তর গুণবিশারদ নারায়ণাংশজাত রাম-নামধারী হরি পুশক বিমানে 
রড হইয়া! গগনমার্গে গমনকালে সমুদ্র দর্শন করিয়া জানকীকে (সপ্বোধন 

ক ) বলিক্ন, সীতে ! এ দেখ, ছায়াপথ দ্বারা বিমল তারকাসমাকুল শারদীয় 

ই আকাশের ন্যায় আমার নির্মিত সেতু দ্বারা বিভক্ত হইয়া ফেনপুঞ্জ-স্থশোভিত 
গর ও মলয্-পর্বত দ্বিধা বিতক্ত হইয়া পরম শোত৷। প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১-২॥ 
বর কপিলদেব জ্ঞানুষ্ঠাতা সগর-রাজের পবিত্র অশ্বমেধাশ্ব লইয়। পাতালে 
বিট হইলে আমাদের পূর্বপুরুষ সগর-কুমারেরা সেই অঙ্খের অন্বেষণীর্ঘ বন্থমতী 
্ করিয়া এই সাগরকে পরিবর্ধিত করিয়াছেন ॥ ৩॥ হুর্ধ্যদেবের রশ্মিজাল 
২ সমু হইতেই সলিল আকর্ষণ পুর্ক গর্ভ ধারণ করে; এই সাগরগর্ডেই 
রা প্রাপ্ত হয়; এই সমুদ্রই বাঁড়বাগ্সি বহন করিতেছে এবং এই সমুদ্র 
৩২ আনন্দপ্রদ চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৪॥ সত্বাদি-অবস্থাগত সর্বব্যাপী 
রণ স্বরূপ-কীর্তন অথবা ইয়ন্তা করা যেমন অসম্ভব, সেই প্রকার আপন 
আগ্রতাবে অক্ষোতণীয়তাঁদি অবস্থাবিশিষ্ট দশদিগ্যাপী এই মহাসাগরেরও 
নির্ণয় করা বা ইহার ইয়ত্তা কর] সন্ত্বপবর নাত ॥& 0 আবক্রিপজ পাশা 



৬৩৬৬ . কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

পক্ষচ্ছিদ1! গোত্রতিদাত্তগন্ধাঃ, গরণ্যমেকং শতশো মহীধাঃ। 

নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেত্যো, ধর্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে ॥ ৭॥ 

রসাতলাদাদিতবেন পুংসা, ভূবঃ প্রযুক্তোদ্বহনক্রিয়ায়াঃ। 

অস্যাচ্ছমন্তঃ প্রলয়প্রবৃদ্ধং, মুহুর্তবক্ত/ীভরণং বভৃব ॥ ৮| 

মুখার্পণেযু প্রকৃতিপ্রগ্লভাঃ, স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ। 

অনন্যাসামান্যকলত্রবৃন্তি, পিবত্যাসৌ পায়য়তে চ সিন্ধ.ঃ ॥ ৯। 
সমত্বমাদায় নদীমুখান্তঃ, সংমীলয়ন্তো বিবৃতাননত্ৰাই। 

অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধৈ,রর্ধং বিতম্বন্তি জলপ্রবাহান্ ॥ ১০। 

মাতঙ্গনক্রৈ; সহসোত্পতন্চিত্ভিননান্ দ্বিধা! পশ্য সমুদ্রফেনান্। 

কপোলসংসপিতয়। য এষাং, ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম ॥ ১১। 

বেলানিলায় প্র্থতা ভূজঙ্গা, মহোর্শিবিস্কু্জথুনিবিশেষাঃ | 

রি ৬১০৬৬১০০১৬১১১১১১ 
নারয়ণ সমগ্র লোক সংহার করিয়া আপন নাভিদেশ হইতে উগগত গলা 

উপবিষ্ট আদি-বিধাতা চতুরানন কর্তৃক সংস্তত হইয়া যোগ-নিদ্রা অবলঘন গর্ব 

ইহারই অস্কদেশে শয়ান হইয়াছিলেন ॥৬॥ রাজগণ যেরূপ বিপক্ষ হইতে তী 

হইয় ধন্মণিল মধ্যস্থের আশ্রিত হন, শত শত পর্তরাজিও সেইরূপ গিরিগক্দ্ে 

ইন্দ্র কর্তৃক পরাভূত হইয়া এই সাগরের গর্ভেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল!!! 

আদিপুরুষ বরাহদেব যৎকালে পাতালতল হইতে পৃথিবীর উদ্ধার-সাধন কার 

তৎকালে এই সমুদ্রের প্রলয়কাল-বর্দিত স্ফীত বারিরাশি ক্ষণকালের' জন্য $ 

পৃধিবীর বদনমণ্ডলে অবগুঠনরূপে বিরাজ করিয়াছিল ৮। এই দাগে 

প্রিয়তমা-সভোগ অনন্যসাধারণ। কারণ, তরঙ্গরূপ অধরামূতদানে বৃচতুর 
সমুদ্র আপনার মুখদানে নদীসমূহকে প্রগর্ভিত করিয়া নিজে তাহাদের মা 

নুধা পান করিতেছে এবং তাহাদিগকেও পান করাইতেছে॥ ৯॥ আরও রা 

তিমি-নামক মতন্তেরা অপরাপর মতস্তেরধ্সহিত নদীসঙগমস্থানের গল লা 

একবার মুখ মুদিত, এক একবার বা বদনব্যাদান সহকারে শিরঃগ্রদেপহ দা 

উহা উদ্ধভাগে ক্ষেপণ করিয়া ফেলিতেছে ॥ ১০॥ এ দেখ, বারণাককতি হু্ীরে 

অকন্মাৎ উৎপতিত হওয়ায় দ্বিধা বিভক্ত সাগরের ফেনপু্ জর 

কপোলদেশে সংলগ্ন হইয়] কিয়ৎক্ষণ কর্ণ প্রদেশে চামরের স্বায শোভা ধারণ ৭ 

১০১৯ পির্গা সালল জেটাদানার বায়াসবনার্থ প্রধাবিত হইতেছে? এ থে 



রঘুবংশম্। ৩৬৭ 

তবাধরস্পদ্ধিষু বিদ্রমেষু, পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্মিবেগাৎ। 

উদ্ধাঞ্ুরপ্রোতমুখং কথিত, ব্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযুথম্ ॥ ১৩ ॥ 
্রবত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতুমাবর্তবেগাদ্ত্রমতা ঘনেন। 
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ, প্রমথ্যমানে! খিরিণেব ভূয়ঃ ॥ ১৪॥ 
দুরাদয়স্ক্রনিভম্ত তম্বী, তমালতালীবনরাজিনীলা । 
আভাতি বেল! লবণান্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥ ১৫ ॥ 

বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে, সম্তাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি ! 

মামক্ষমং মণ্ডনকালহানের্বেতীব বিদ্বাধরবদ্ধতৃষ্ণম্ ॥ ১৬॥ * 

এতে বয়ং সৈকততভিন্নশুক্তি-পর্য্যস্তমুক্তা-পটলং পয়োধেঃ। 

রপ্ত মুগূর্ধেন বিমানবেগাৎ, কুলং ফলাবঞ্জিতপুগমালম্ ॥ ১৭ ॥ 

কুরুষ তাবৎ করভোরু ! পশ্চান্মার্গে হৃগপ্রেক্ষিণি! দৃষ্টিপাতম্। 
এা বিদুরীভবত; সমুদ্রাৎ, সকনিনা নিশ্পততীব ভূমি; ॥ ১৮। 

নর উত্তালতরঙ্গের সহিত উহাদের দেহের কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে না; 
কবলমাত্র ফণাঁমগুলস্থ মণি নকল অকুণ-কিরণে সমুগ্তাসিত হওয়াতেই উহার্দিগকে 
বলির অনুমিত হইতেছে ॥ ১২॥ দেবি! এদেখ, শঙ্ঘ সকল তোমার 
ধররাগতুল্ শোণিতবর্ণ প্রবালমধ্যে তরঙ্গবেগে সমুখিত হইতেছে, উহাদের 
খদেশ প্রবাঁলের উন্মুধ অদ্থুর-সমূহে গ্রখিত হইতেছে? সুতরাং অতিক্লেশে উহার 
ধার খিনিক্কান্ত হইতেছে ॥ ১৩॥ জলদম্াল যেমন জলপানে উদ্যত হইতেছে, 
মনি মুমুদ্রের আধর্তে বিবূর্ণিত হইয়া পড়িতেছে ? ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, 
ই যেগ মন্দরগিরি দ্রারা মথিত হইতেছে ॥ ১৪॥ তমাল ও তালীবনশ্রেণী দুর 
তে আত হ্প্বরূণে পরিলক্ষিত হইতেছে; এ সকল বনশ্রেণীতে বেলাভূমি 
বর্ণ ধারণ করিয়াছে ; বোধ হইতেছে যেন, উহা লবণ-সাগরের বারিরাশির 
মাঝাহিক কলক্করেখারূপে বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥ হে আয়তাক্ষি ! আমাকে 
মার বিষাধরপানে দ্ধতৃষ্ণ ও অলঙ্কুরধারণার্থ কালবিলম্ে অসহিু দেখিয়া 
প্রদেশ বাযু যেন কেতকপু্পের পরাগরাশি দ্বারা তোমার বদনমণ্ল বিমণ্ডিত 
বতেছে। ১৬॥ আমরা বিমানযোগে ুহূর্তমধ্যে এই সমুদ্র-কুলে,উপস্থিত হই- 
ম। অতরত্য সৈকভ প্রদেশে বিদীর্দ শুক্তি হইতে নিপতিত ুক্তাপংক্তি সমস্তাৎ 

টাল ফপতরে অবনত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৭॥ হে কর- 
| নাচনে! একবার পম্চাদূতাগে নেত্রপাত কর, নখ. আমা সঙ্জ্দ 



৩৬৮  কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কচি পথা সঞ্চরতে স্রাণাং, ষথাবিধো মে মনসোহভিলীষঃ। 

কচিদ্ঘনানাং পততাং ক্চিচ্চ, প্রবর্তৃতে পশ্ঠ তথা বিমানম্ ॥ ১১। 

অসৌ৷ মহেন্দদ্বিপদানগন্ধিস্ত্রিমার্গগাবী চিবিমর্দশীতঃ | 

আকাশবায়ুর্দিনযৌবনোধ্থানাচামতি স্বেদলবান্ মুখে তে ॥ ২০। 

করেণ বাতায়নলম্থিতেন, স্পৃ্টন্বয়া চণ্ডি! কুতৃহলিন্তা । 

আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়মুদ্িন্নবিদ্যদ্বলয়ো ঘনস্তে ॥ ২১। 

অমী জনস্থানমপোবি্বং, মত্বা সমারব্ধনবোটজানি। 

অধ্যাসতে চীরভূতো যথাস্বং, চিরোজ ঝিতান্যা শ্রমমগুলানি ॥ ২২। 

সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং, ভ্র্টং ময়! নূপুরমেকমুর্বব্যাম্। 

অদৃশ্যত ত্রচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিৰ বন্ধমৌনম্ ॥ ২৩॥ 

বং রক্ষসা ভীরু ! যতোহপনীতা, তং মার্গমেতাঃ কৃপয়া লতা মে। 

আনর্শয়ন্ বক্ত,মশরু,বন্ত্যঃ, শাখাভিরাবর্জিতপল্লবাভিঃ ॥ ২৪। 
_.__ ্প্পীীশী্টি শি টিপিপি 

হইতে যত দূরে আসিতেছি। বনভূমিও যেন ততই সাগর হইতে বহির্ত হ 

তেছে॥ ১৮॥ দেবি! এই বিমান আমার ইচ্ছান্থসারে কখন দেবমার্গে বি 

করিতেছে, কখন মেঘপথে যাইতেছে, কখন বা বিহঙ্গমপথে গমন কন্িতেছে|১/ 

মধ্যাহকালজনিত ঘর্ম-বিন্দু তোমার মুখপ্রদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে) কিন্তু দে 

স্গঙার তরজন্পর্শে সুশীতল, এরাবতমদগন্ধি আকাশবায়ু সেই সকল বর্্বি 

দূর করিয়া দিতেছে ॥২৭॥ হে চগ্ডি! কৌতুহলের বশবর্ধিনী হইয়া মোন দু 

বিমানের বাতায়নদেশে হস্তপ্রসারণ পূর্বক মেঘ স্পর্শ করিতে সমুত হইসে 

জমনি তড়িদ্বলয়ধারী মেঘ যেন তোমার হস্তে দ্বিতীয় অলঙ্কার পরিধান করা 

দিতেছে ॥২১॥ এ দেখ, চীরধারী খধিরন্দ রাক্ষমাকীর্ণ জনস্থানকে নিরা' 

জ্ঞাত হইয়! চিরপরিত্যক্ত আশ্রমে নিজ নিজ অবস্থিতিস্থলে 
পুনরায় নখ দর ঁ  

নির্মাণ করিয়া নির্ধিঘ্বে বাস করিতেছে ॥8২॥ যে স্থানে তোমাকে অন্বেষণ করি 

করিতে ক্ষিতিতলে একটি নূপুর দেখিয়াছিলাম, এই দেখ সেই 
বনতৃমি| তত্ব, 

, আমার বোধ হইয়াছিল,তোমার পাদপন্ন হইতে স্বলিত হইয়া সেই নূপুর ছা 

চা বৌনভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে ৪২ অয় তীর! রাক্ষস রাবণ তোমাকে গে 

।.. হ্রণ করিয়। লইয়। গিয়াছিল, সেই পাথস্থ লিকার বাক্যাচ্চারণ ূ র্বব্া 

হিতে সমর্ মা ছইলেও আমার প্রতি বগপরদর্শন লহকারে জবনত গা? 



রঘুবংশমূ। ৩৬৯ 

গ্যশ্চ দর্ভাষ্ুরনিরবব্যপেক্ষাস্তবাগতিজ্ঞং সমবোধয়ন্ মাম্। 
ব্াপারয়ান্তো দিশি দক্ষিণন্তামুৎপক্ষারাজীনি বিলোচনানি | ২৫॥ 
এতনৃগিরেরমাল্যবতঃ পুরস্তাদা বি3র্বত্যন্বরলেখি শূঙ্সম্। 
নবং পয়ো যত্র ঘনৈ্ম়া চ. তবদধিয়োগাশ্র সমং বিস্ষম॥ ২৬। 
গন্ধণ্চ ধারাহতপন্বলানাং, কাঁদন্বমর্দোদ্গতকেশরঞ্চ | 
নিগদাম্চ কেকাঃ শিখিনাং বকুবুর্বশ্িন্সহানি বিনা তয় মে। ২৭॥ 
পর্নানুভূতং স্মরতা৷ চ যত্র, কম্পোত্তরং ভীরু! তবোপগুঢ়ম্ | 
গহাবিসারীণ্যতিবাহিতানি, ময়া কথক্চিদ্ঘনগঞ্জিতানি | ২৮ ॥ 
আসারসিক্তক্ষিতিবাপ্পযোগাত্, মামক্ষিণোদ্যত্র বিভিন্নকোশৈঃ। 
বিডগ্যমানা নবকন্দলৈস্তে, বিবাহধূমারুণলোচনপ্রীঃ ॥ ২৯ । 
উপান্তবানীরবনোপগুঢ়ান্যালক্ষ্যপারিপ্রবসারসানি | 
দুরাবতীর্ণ! পিবতীব খেদাদমূনি পম্পাসলিলানি দৃ্টিং | ৩০ ॥ এ ই ১২৯ন১৯১৯৯৯৮:৪০২০৩৪৪০ ৬. 
গ প্রদর্শন করিবাছিল ॥২৪॥ তৎকালে তুমি গগনপথে নীত হইয়াছিলে, তাহা গানতাম না) হরিণীরা কুশাঙ্কুরেপ প্রতি (তাহা তক্ষণে ) বীতন্পৃহ হইয়া গপেণ উন্মোচন পূর্বক আপন আপন নেত্র দক্ষিণদিকে পাতিত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল ॥ ২৫॥ এ দেখ, পুরোভাগে মাল্যবান্ পর্বত দৃষ্ট হইতেছে, র একটি শূঙ্গ গগনদেশ স্পর্শ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে ) এ স্থানে জলদজালের ধারা ও তোমার বিরহজনিত আমার অশ্রবিন্দু এক সময়েই নিপতিত াছিল॥২৬॥ এ স্থানের প্রার্টকালীন জলধারাসিক্ত পন্বলের গন্ধ, অর্দ- [টিত কদম্বপুষ্প ও নমুর-কুলের হরুতিমধুর কেকাধ্বনি, এতৎসমস্তই তোমার গে খামার নিরতিশয় অসহ হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ২৭ ॥ হে ভীরু! “ আমাকে সকম্প আলিঙ্গন প্রদান করিতে,এই পর্বত-শৃঙ্গে তাহা স্বতিপথে ও হও্যাতে গহ্বরবিসর্পি জলদরগঞ্জন ক্লামি অতি কষ্টে সহ করিয়াছিলাম ॥২৮| পরিজ ্ছুটিত নবীন কন্দলীপুক্প সকল নববারিধারাসিক্তূমি হইতে ও বর বাপের সহিত একত্র হওয়াতে বিবাহোৎসবে বহ্ছিধৃফ দ্বারা অরুণ- ট 'ন্রশোভার অন্গকরণ করিরাছিল; তাহাতে আমি যার পর নাই; | হইয়াছিলাম॥ ২২। এ দেখ পম্পাসরোবর, উহার উপান্তদেশ বেতসবনে । এ উগান্তদেখে চঞ্চল সারসকূলকে ঈষও দউ জাই. 8 ৯ 



৩৭ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনান্নামন্তোস্যদত্তোৎপলকেশরাণি। 
দন্দানি দুরাম্তরবন্তিন! তে, ময় প্রিয়ে ! সম্পৃহমীক্ষিতানি ॥ ৩১। 
ইমাং তটাশোকলতাঞ্চ তন্বীং, স্তনাভিরামস্তবকাতিনভ্রাম। 

বপ্রাপ্তিবুদধ্া পরিরবধ,কামঃ, সৌমিত্রিণা সাআরহং নিষিদধঃ। ৩২। 
অমুধিমানাম্তরলন্থিনীনাং, শ্রন্ধা স্বনং কাঞ্চনকিস্কিণীনাম্। 

্রত্যুদবজন্তীব খমুৎপতন্ত্যো, গোদাবরীসারসপংক্তয়ন্তাম্॥ ৩৩। 

এষা সয়া পেশলমধ্যয়াপি, ঘটাম্বুসংবদ্ধিতবালচুতা । 
শানন্দয়তযু্মুখকৃষ্ণসারা, দৃট1 চিরাৎ পঞ্চবটা মনো মে ॥ ৩3। 
শত্রীনুগোদং মৃগয়ানিবৃত্তস্তরজবাতেন বিনীতখেদঃ | 

রহত্ৃদুৎসঙ্গ নিষ্মুদ্ধা, ম্মরামি বানীরগৃহেষু স্থ্তঃ ॥ ৩৫ ॥ 

জতেদমাত্রেণ পদান্ মঘোন; প্রত্রংশয়াং যো৷ নভুষং চকার। 
তস্তাবিলাস্তঃপরিশুদ্িহেতোর্ভৌমো মুনেঃ স্বানপরিগ্রহোইয়ম্। ৩। 

হইতে অবতীর্ণ হইয়া যেন এ সরসীগলিল পান করিতেছে ॥ ৩০ প্রি! 

আর্মি যখন তোমার নিকট হইতে বহুদুৰে অবস্থিত ছিলাম, সেই রা 

পম্পাপরোবরে চিরসশ্মিলিত চক্রবাকমিথুন পরম্পরকে যে কমল-কেশর প্রন 

করিত, সতৃষ্ণনেত্রে তাহা দর্শন করিতাম ॥৩১॥ এ দেখ। উহার তীরেস্ 

অশোকবৃক্ষ স্তনসদৃশ অভিরাম স্তবকভারে আনত হইয়া রহিয়াছে? উ্া 

দর্শনে তোমাকে লাভ করিলাম মনে করিয়া যেমন আমি আলিঙ্গন করিতে 

হইতাম, অমনি লক্ষণ 'এ জানকী নহে” বলিয়া আমাকে নিবারণ করি) ত 

অক্রজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত ॥৩২॥ এ দেখ) গোদাবীতা 

সারসপংক্তি বিমানমধ্যবিলদ্িত কাঞ্চন-কিছ্বিণীর শব্দ শ্রবণ পূর্বক গগনযাঃ 

উঠিয়া যেন আমাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিতেছে ॥ ৩৩॥ তোমার কটিদেশ রী 

স্ুকোমল, তথাপি তুমি কলসজল সেচন করিয়া যে স্থানের নবজাত মহকারণা 

দিগকে পরিবর্ধিত করিয়াছিলে এবং ফে স্থানে কৃষ্ণসার হরিণের উদ্ুধে গা 

দিগের প্রতি,.নেত্রপাত করিতেছে বহুদিনের পর সেই পঞ্চবটা দেখিয়া হা 

আমার চিত্ত পরিপ্লুত হইতেছে ॥৩৪॥ আমার বিলক্ষণ কমর? হইতেছে 

ুগয়! হইতে গ্রত্যার্ত হইয়া এই. গোদাবরীর তরঙ্-পর্শে ুিষ্ধ বা 

রা মগয়াঙগাত পরিশ্রম দূর করিতাম এবং এই পঞ্চব্টার জন ৭ 
৬ পক্ছকগঞি সক আপন পর্ব শয়ন করিতাম ॥ ৩৫ | ধাহার ॥ 



রঘুবংশম্। ৬৭: 
্রেতাগ্নিধমা গ্রমনিন্দ্যকীর্তেস্তস্তেদমাক্রান্তবিমানমার্গম্। 
রান! হবিগান্ধি রজোবিমুক্তঃ, সমশ্নুতে মে লঘিমানমাত ॥ ৩৭ ॥ 
এতম্মুনের্মানিনি ! শাতকর্ণেঠ, পঞ্চাপ্পরো! নাম বিহারবারি। 
আভাতি পর্যযস্তবনং বিদুরাৎ, মেধাস্তরালক্ষ্যমিবেন্দুবিস্বম্ ॥ ৩৮ ॥ 
পুরা স দর্ভাঙ্কুরমাত্রবৃত্বিশ্চরন্ মৃগৈঃ সার্দমৃযিষ্মঘোন]। 
গমাধিভীতেন কিলোপনীতঃ, পঞ্চাপ্দরোযৌবনকূটবন্ধঃ ॥ ৩৯॥ 
তন্তাযন্তহিতসৌধভাজঃ, প্রসক্তসঙ্গীতমুদ্গঘোষ; | 
বিযদগতঃ পুপ্পকচন্দ্রশালাঃ, ক্ষণং প্রতিশ্রম্মখরাঃ করোতি ॥ ৪০ | 
হবিভ জামেধবতাং চতুর্ণাং, মধ্যে ললাটন্তপসপ্তসপ্ডিঃ | 
অসৌ তপস্থাতাপরস্তপস্থী, নান্মা স্ততীক্ষুপ্চরিতেন দাস্তঃ ॥ ৪১। 

ভিউ 

রাঙ্গা ইত্রপদপরিত্রষ্ট হইয়াছিলেন, ধাহার উদয়ে জলের আবিলতা দুর হয়, 
দধ, সেই খবিপ্রবর অগন্ত্যের ক্ষিতিতলস্থ তপোবন শোভা পাইতেছে ॥ ৩৪1৮ 
অনিন্দাকান্তি ধষিবরের গাহপত্যাদি বহ্িত্রয়ের গগনম্পর্শী হবির্ধপূর্ণ ধূমশিখা 
[? করিয়া আমার চিত্ত ৪জোবিহীন হইতেছে,আমি যেন পবিত্র হইলাম 1৩৭ 
নি! এ দেখ)শাতকর্ণি ধষির পঞ্চাঞ্সর নামক কেলি-সরোবর দেখা যাইতেছে ; র চুরি বনরাজিতে পরিরৃত ? স্থতরাং দূর হইতে মেধাবৃত ঈষৎ প্রতীয়মান 
বধের গাম বিরাজ করিতেছে ॥৩৮॥ পুর্লাকালে এই শাতকর্ণি খধি 
হি? শহ শিষণ ও কুশা্ুরমাত্র তক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। ইহার 
ধার্ণনে ভীত হইয়! দেবেন পর্চাপ্পরার যৌবনরূপ কৃটধন্ত্র বিস্তার করিয়া- 
শ॥৩৯। অধুনা সেই ধষি জলগর্ভস্থ প্রাসাদে অবস্থান পূর্বক নিরস্তর 
' ইপা স্বর ও লয় সহকারে সঙ্গীতে নিরত রহিয়াছেন। তাহার সেই গীতশব হ হইয়া কিৎক্ষণ পু্কবিমানের চুড়াগৃহ নিনাদিত করিতেছে ॥ ৪০ ॥ আর একটি তাপস আদিত্যাতিমুখ হইয়া সমস্তাৎ প্রজলিত বহি- ০ রর সা 

চি 
পা শট শশা শীট -_ িেসীপিাপাপ্প শী শীল পাপী পিস 

এইগ পৌরাণিকী বার্তা প্রসিদ্ধ আছে যে, পূর্বকালে দেবেন অসর-হনত প্রগীড়িত শদাযন পূর্বক হিমালয়ের গহ্বরে পুক্কায়িত হন | তখন দেবতার! ্রাজ্য-রক্ষার জন্তা হইতে নদ রাজাকে লইয়া গিয়া ইন্্গদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নহুম শচীকে ব্রণার্থ ন করিলে শচী ভীতু হইয়া! নহষকে বলেন, 'রাঞ্জন্! ব্রাহ্মণহাহিত যান ব্যতিয়্েকে আপ- ন্কট মন করিতে আমি অনমর্থ।” মহ্ছব এই কথা শুনিয়া জগস্ত্যকে যানবহনের আদেশ " জতর্ধি অভিশীপ প্রদান কাজ । ৯০ 



ঙণ২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

অমুং সহাসপ্রহিতেক্ষণানি, ব্যাজা্দদন্দশিতমেখলানি। 
নালং বিকর্ত,ং জনিতেন্দরশঙ্ং, স্থরাঙ্গনাবিভ্রমচেিতানি ॥ ৪২ 
এবোহক্ষমালাবলয়ং মুগাণাং, কণু,য়িতারং কুশসুচিলাবম্। 
সভাজনে মে তুজমুদ্ধ বাঃ, সব্যেতরং প্রাধ্বমিতঃ প্রযুঙক্তে ॥ 8৩। 

বাচত্যমন্থাৎ প্রণতিং মমৈষঃ, কম্পেন কিঞ্চিৎ, প্রতিগৃহমূর্ঘঃ। 

দৃষ্টি বিমানব্যবধানমুক্তাং, পুনঃ সহত্রার্চিষি সম্িধন্তে ॥ 881 
অদঃ শরণ্যং শরভঙ্গনানস্তপৌবনং পাবনমাহিতাগ্নেঃ। 

চিরায় সন্তর্পা সমিষ্টিরগ্লিং, যো মন্ত্রপৃতাং তনুমপ্যহৌধীৎ ॥ 8৫ 

চাঁয়াবিনীতাধ্বপরিশ্রমেষু, ভুয়িষ্ঠসন্তাব্ফলেমীষু। 
তস্তাতিথীনামধুনা সপর্ধ্যা, স্থিতা স্থপুজরেধিব পাদপেযু ॥ ৪৬ 

ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোহসৌ, শৃঙ্গ গ্রলগ্ানুদবপ্রপন্ধঃ। 
বরাতি মে বন্ধুরগাত্রি ! চক্ষুদৃপ্তঃ ককুল্মানিব চিত্রকুটঃ ॥ 8৭। 

ীীশীীশীশা টু পাশা পালি ৫ শ শশা িশ্শীশটি পিপি এ! 

চতুষ্টয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তপস্তায় নিমগ্র রৃহিয়াছেন, ইহার নাম সতী 

সত্য, কিন্তু ইনি শান্ত-স্বভাব ॥ ৪১॥ ইহার তপপ্যা দেখিয়া দেবেন্দ্র তয়ে চর 

সমূহকে উঠার নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদের সহাস্য কটাঙ্গগাত ( 

ছলসহকারে অর্দূনির্গত কাঞ্চীদীম প্রদর্শন কোন বিলাসবিভ্রমই ইহার সমাধি 

করিতে পারে নাই ॥ ৪২ ॥ আরও দেখ, এ উদ্ধ বাহু তাপসের যে হস্ত হরিণ 

গাত্র কওুয়ন করিয় দিত এবং যাহা কুশচ্ছেদন করিত, সেই অক্ষমালাবাধা 

দক্ষিণকর আমার প্রতি প্রযুক্ত হইয়া! সম্মান প্রদর্শন করিতেছে ॥ ৪৩। ধা 

মৌনব্রত ধারণ পূর্বক কিঞ্চিৎ মন্তক-কম্পন সহকারে আমার প্রণাম গ্রহণ করা 

বিমানব্যবধানযুক্ত দৃষ্টি পুনর্ধার আদিত্যমগুলে বিত্ত করিতেছেন |! 

& দেখ, সাগিক শরতঙ্গ খবির শরণ্য পবিত্র আশ্রম দেখা! যাইতেছে) ধা 

বহুদিন সমিধ. সহযোগে অগ্নির সন্তোরসাধন করিয়া আপনার ন্ত্ূত দে 

সেই অগ্নিতেই আহতি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫॥ এখন গেই মহঘির বা 

পূরিত আশ্রম্ক্ষেরা ছায়াদান করিয়া অতিথিদিগের পধপর্ধযটনজনিত পরম 

করিয়া দেয়, ফল দান করিয়া গ্রীতিসাধন করে ) এই একার সেবা রা 
রি 

উহার। মহধির পুত্রের সায় কারধ্যসম্পাদন করিতেছে ॥ ৪8॥ অয় টে 
৯ পে চিলনিনি অঙগাগারী বার নায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করি 



রঘুবংশম্। ৩৭৩ 

এথা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা', সরিন্বিদূরাস্তরভাবতম্বী । 

মন্দাকিনী ভাতি নগৌপকণ্ে, মুক্তাবলী কণ্ঠগতের ভূমেঃ ॥ 8৮। 
ময়ং স্থজাতোহনুগিরং তমালঃ, প্রবালমাদায় স্বগন্ধি য্ত। 

যবাস্কুরাপা গুকপোলশোভী, ময়াবতংসঃ পরিকল্পিতাস্তে ॥ ৪৯ ॥ 

অনিগ্রহত্রাসবিনীতসমপুষ্পলিঙ্গাৎ ফলবন্ধিবৃক্ষম্। 

বনং তপঃসাধনমেতদত্রেরাবিক্কতোদগ্রতরপ্রভাবম্ ॥ ৫০ ॥ 

মন্রাভিষেকার তপোধনানাং, সপ্তধিহস্তোদ্ষ'তহেমপন্মাম্।, 
্রবনদয়ামাম কিলানসূযা, ত্রিত্রোতসং ত্রান্বকমৌলিমালাম্॥ ৫১ ॥ 
বীরামনৈর্ধ্যানজুষামূধীণামমী সমধ্যাসিতবেদিমধ্যাঃ | 

নির্বাতনিঙম্পতয়া বিভান্তি, যোগাধিরূঢা ইব শাখিনোহপি ॥ ৫২॥ 

হয় পুরস্তাদ্ুপয।চিতো৷ যঃ, সোহয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ। 

_ বাশির্মণীনামিৰ গারুড়ানাং, সপল্নরাগঃ ফলিতো বিভাতি ॥ ৫৩ ॥ 

গনবরমুখে পতিত নিরবের ধারাধ্বনিরূপ শব্দ শুনা যাইতেছে এবং শিখর- 
'গষ্নেব অগ্রদেশে মেঘরূপ বপ্রক্রীড়ার কর্দম সংলগ্ন রহিয়াছে ॥ ৪৭॥ এ দেখ, 

লগলিল। স্থিরিগ্রবাহ।, সুরনদী মন্দাকিনী শোভ। পাঁইতেছেন ; উহীকে 

রকট-সমীগবপ্ঠিনী ভূমির কণলগ্ন মুক্তামালার ন্াঁ় বোধ হইতেছে? অতিদুরে 
কে উহ গাব বোধ হইতেছে॥ ৪৮ ॥ এ চিত্রকুটগিরির সমীপে একটি 
তি তমানবৃষগ দুষ্ট হইতেছে, উহার সুগন্বপূর্ণ পল্পব দ্বারা আমি. তোমার যবা- 
দশ খেতবর্ণ কপোলদেশে কর্ণালঙ্কার করিয়া দির়াছিলাম ॥8৯ & দেখ,অক্রি- 
ধর আশ্রম, উহা মহা প্রভা বিশিষ্ট, এ স্থানে ষে সকল জন্তু অবস্থিতি করে, তাহারা 
ঠতযশ্্ঠ হইয়া শান্তভাবে রহিয়াছে, এ স্থানের বৃক্ষ সকল বিন! পুশ্পৌদগমেও 
প্রসব করে ৫০॥ সপ্তধিবৃন্দ ধাহার জন্য কনকপদ্ম উত্তোকন করেন, যিনি 
হাদেবের শিরোমালাস্বরূপ, অত্রিপত্থী অনস্থয়া খধদ্দিগের অভিষেকসম্পীদনার্থ 
ই ম্দাকনীকে এই স্থানেই প্রবাহির্ত করিয়াছিলেন ।৫১॥ এ দেখ,মুনিবন্দ বীরা- 

বসিয় ধ্যানখোগে নিমগ্ন আছেন। উহাদিগের অধ্যুষিত বেছীমধ্যস্থ তরু- 
২ মেন খামু অভাবে স্থিবতাবে যোগাসীন খধিদিগের ন্যায় বিরাজ করি-" 
২1৫২ ও দেখু প্রসিদ্ধ স্তামবট'দেখা যাইতেছে; উহারই নিকট তুমি 
দ অভীটসিদ্ধিকীমনায় প্রীর্ঘনা করিষ্মাছিলে। এই্ষ্বক্ষ ফল্রাশিতে পরিপূর্ণ সী বোধ হইতো /স্ -. | 



৩৪ কালিদাসের গ্রন্থীবলী। 

রচিৎ প্রতালেপিভিরিন্দ্রনী নৈমুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধী। 

অন্যা্রমালা সিতপন্থজানামিন্দীবরৈরৎখচিতীস্তরেব ॥ ৫৪। 
রুচি খগানাং প্রিয়মানসানাং, কাদন্বসংসর্গবতীব পঙক্তিও। 

অনাত্র কালা গুরুদত্তপত্রা, ভক্তিভূবিশ্ন্মনকল্পিতেব ॥ ৫৫ | 
কচি প্রভা চান্দ্রমী তমোভিম্ছায়াবিলীনৈঃ শকলীকৃতেব। 

অন্াত্রশুভ্র! শরদন্রলেখা, রঙ্ধেস্বিবালক্ষানভঃপ্রদেশা ॥ ৫৬| 
কচিচ্চ কৃষ্তোরগভূষণেব, ভন্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্থয | 

পশ্যানবাঙ্গি ! বিভাঁতি গঙ্গা, ভিন্পপ্রবাহা যমুনাতরসগৈ; ॥ ৫৭| 
সমুদ্রপত্্যোর্জলসন্নিপাতে, পুতাত্মনামত্র কিলাভিযেকাৎ। 
তন্বাববোধেন বিনাপি ভূয়স্তনুত্যজাং নাস্তি শরীরবন্ধ; ॥ ৫৮| 

পুরং নিষাদাধিপতেরিদং তৎ, যস্মিন্ ময়া মৌলিমণিং বিহায়। 
জটান্্ব বন্ধাস্বরুদৎ সুমন্ত, কৈকেয়ি ! কামাঃ ফলিতাস্তবেতি ॥ ৫১1 

পয়োধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং, নিবিষ্টহেমাম্ুজরেণু যন্তাঃ। 
্রাহ্মং সরঃ কারণমাপ্তবাচো, বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহ্রন্তি ॥ ৬০। 

বিরাজমান রহিয়াছে ॥ €৩॥ হে অনিন্দিতাঙ্গি ! এ দেখ, যমুনার তরঙের চি 

জাহ্বীপ্রবাহ সন্সিলিত হইয়াছে) উহা! কোন স্থানে সমুস্তাসিত ইনরনীন্মণ গা 

গ্রধিত মুক্তামালার ন্তায়, কোন স্থানে নীলপপ্সে খচিত স্বেতপগ্মমালার ায়/কোধা। 

বা নীলহংসমাঁলাবিমগ্ডিত মানসপ্রিয় রাজহংসপংক্তির স্তায়। কোথীও বা ছায়া 

তিমিরে খতীরুত জ্যোৎদার ন্যায়, কোন স্থানে নীলগগনদর্শিনী শারদীয় নি 

জলদমালার ন্যায় কোন কোন স্থানে কষ্ণসর্পালম্ব,ত বিভৃতি-বিম্ডিত দে 

পর্তপতির.ন্যায় শোতা ধারণ করিয়াছে ॥ ৫৪-৫৭॥ যে সকল ব্যক্তি এই রি 

মনোমোহিন্টী জাহ্বী ও কালিন্দীর সঙ্গমস্থানে অবগাহন পূর্বক দেহ রা 

করেন, বিনা তত্বজ্ঞানেই সেই পবিভ্রান্মাদিগের পুনর্জন্ম বিনাশ গায়।৫৮ রা 

নিষাদররাজ গঁহের পুরী নেত্রগোচর হইতেছে। আমি এ স্থানে শিরোমণি গর 

হার পুরঃসর জটাবন্ধল পরিলে সারথি সুমন্ত ক্রন্দন করিতে করিতে রা 

'হ1 কৈকেছ্ির তোমার মনোবা্ছ পূর্ণহইল | ৫৯] প্রিমিতশে ! বাহার বাঃ 

পদ্মের পরাগপুঞজ বঙ্গ কাস্ছিীদিগের কুচ সংলগ হয়। প্রকৃতি প লু 
দি ৬» ১৫ পজজিযা ক | 



রঘুবংশমূ। | ৫ 

জলানি যা তীরনিখাতযূপা, বহত্যযোধ্যামনু রাজধানীম্। 

তুরমেধাবভূতাবতীর্দৈ রিক্ষাকুভিঃ পুণ্যতরীকৃতানি ॥ ৬১ 
যাং দৈকতোৎসঙ্গহ্খোচিতানাং, প্রাজ্ৈঃ পয়োভিঃ পরিবদ্ধিতানাম্। 

দামান্যধাত্রীমিব মানসং মে, সম্তাবয়ত্যুত্তরকোশলানাম্ ॥:৬২॥ 

দেয়ং মদীয়া জননীব তেন, মান্যেন রাজ্ঞা সরযৃবিযুক্তা। 

দুরে বমন্তং শিশ্িরানিলৈ্মাং, তরঙ্গহস্তৈরুপগৃহতীব, ॥ ৬৩॥ 

বিক্তদন্ধাকপিশং পুরস্তাদ্যতো! রজঃ পার্থিবমুজ্জিহীতে। 

নে হনুমৎকথিতপ্রবৃততি, প্রতযুদ্গতো মাং ভরতঃ সসৈম্যঃ ॥ ৬৪। 
অদধা শ্রিয়ং পালিতসঙ্গরায়, প্রত্যপয়িষ্যত্যনঘাং স দাধুঃ । 
হব! নিবৃত্তায় মৃধে খরাদীন্, সংরক্ষিতাং স্বামিব লক্ষমণো! মে ॥ ৬৫ 

মে পুরপ্কৃত্য গুরুং পদাতিঃ, পশ্চাদবস্থাপিতবাহিনীকঃ। 

ৃদ্ধিরমাতোঃ মহ চীরবাসা, মামর্ঘ্যপাণির্ভরতোহভ্যুপৈতি ॥ ৬৬॥ 

'র উগপ্রদেশে যন্জীর যুপসকল প্রোথিত আছে, অযোধ্যারাজধানীর উপক 
যাহার পারিপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, ইক্্াকুবংণীয়ের৷ অশ্বমেধ-যজ্ঞাবসানে অব- 

্ানার্ঘ অবগাহন করাতে ধাহার বারিরাশি অধিকতর পবিত্র হইয়াছে, 
ান্যাবাদিগণ মৈকতক্রোড়ে পরমন্তুখে অবস্থিতি পূর্বক প্রভৃত বারিদানে 
কে শবর্ধিত করিয়াছেন এবং আমার বিবেচনায় ধিনি সকলেরই ধাত্রী- 
পণী; এ দেখ, আমার জননীতুল্য পূজনীয়। সেই সরযুনদী রাজা দ্শরথ কর্তৃক 
[হিত হইয়। বন্বাসপ্রত্যাগত পুনের ন্তায় আমাকে মিগ্ধবামুসংযুক্ত তরঙগন্ষপ 
গা যেন আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৬০-৬৩॥ এ দেখ, পুরো- 
গৈ হৃতল হইতে ধুলিপটল উদ্ডীন হইতে আর্ত করিয়াছেউহার বর্ণ হ্্যকিরণ 
নত সধ্ধ্যাকালের ন্যায় কপিশ, আমার বোধ হয়, মারুতিপ্রমুখৃৎ আমাদের 
নসংবাদ অবগত হইয়া ভরত খ্ৈন্যসমভিব্যাহারে আমাদের প্রত্যুগমন 
হেছে।৬৪॥ আমি যুদ্ধে খরপ্রমুখ নিচাচরদিগকে বধ কৰি়া৷ প্রত্যাবৃত্ত 
শন দেমন তোমাকে আমার হস্ত প্রশ্নান করিয়াছিল, সাধুরক্কতি তরতও 
+ মামাকে পিতার আদেশপালন পূর্বক প্রতি নিত দেখিয়া অনুদিষট রাজ্য- 
মর করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৫ 5২ দেখ নার তরত পশ্চাতে সৈষ্- 
হাপন পূর্বক কুলগুক্ড বশিক্পশ ০৮ 



৩৭৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

পিতা বিস্থষ্টাং মদপেক্ষয়া য, শরিয়ং যুবাপ্যন্কগতামভোক্ত| | 
যতি বর্যাণি তয়া সহোগ্রমত্যন্ততীব ব্রতমাসিধারম্ ॥ ৬৭ ॥ 
এভাবদুক্তবতি দাশরথো তদীয়ামিচ্ছাং বিমানমধিদেবতয়া বিদিদ্বা। 
জ্যোতিষ্পথাদবততার সবিম্ময়াভিরুদীক্ষিতং প্রকৃতিভির্ভরতানুগাতিঃ ॥৪। 
তম্মাৎ পুরঃনরাৰিভীষণদর্শিতেন, সেবাবিচক্ষণহরী শ্বরদততহস্তঃ | 
যানাদবাতরদদুরমহীতলেন, মার্গেণ ভঙ্গিরচিতস্ফটিকেন রামঃ॥ ৬১। 
ইক্ষা কুবংশুগ্ডরবে প্রয়তঃ প্রণম্য, সভ্রাতরং ভরতমর্ঘ্যপরি ্রহান্তে। 
প্য্যশ্রুরম্বজত মুদ্ধীনি চোপজমো, তত্তক্ত্যপোঢপিতৃরাজ্যমহা ভিষেকে ৭ 
শশ্রপরবৃদ্ধিজনিতাননবিক্রিয়াংসচ,প্রক্ষান্ প্ররোহজটিলানিব মন্দা 
অন্বগ্রহীৎ, প্রণমতঃ শুতদৃষ্টিপা তৈরবার্তানুযোগমধুরাক্ষরয়া চ বাটা ॥ ৭)। 
ুর্জাতবন্ধুরয়ূক্ষহরীশ্বরো মে, পৌনস্ত্য এ সমরেষু পুরঃগ্রহ্তা। 
ইত্যাদৃতেন কথিতে৷ রঘুনন্দনেন,বুত্ক্রম্য লক্ষ্মণমূতে। ভরতো ববনে 1২ 
আগমন করিতেছে ॥ ৬৬ ॥ ভরত যুবা হইয়াও পিতৃদত্ত ক্রোড়গত রাজ্য 

ভোগ করে নাই, আমার প্রতীক্ষায় এই চতুদ্দিশবর্ধ সেই বাজ্যপ্রীর সহিত দে 
' অতি দুষ্করজ্সসিধারব্রত ধারণ করিয়! রহিয়াছে ॥ ৬৭। 

শ্রীরাম জানকীকে এই প্রকার বলিতেছেন; ইত্যবসরে পু্পকবিযান অধিদেবা 
দ্বারা তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুবিতে পারিয়া গগনমার্গ হইতে অব 
হইল; তখন ভরতের অন্বগামী প্রজা পুগ্ত উদ্ধ মুখে বিন্ময়সহকারে সেই না 

দেখিতে লাগিল (৬৮ ॥ শ্রীরাম সেবাকার্ষ্য স্বুবিচক্ষণ সুত্রীবের হত 
বিভীষণ-প্রদর্শিত ভূতলসমীপন্থ নানাতঙ্গীতে বিরচিত সোগানরাঙ্জি দ্বার 

বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন ॥৬৯॥ 

রামচন্্র ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া সর্বাগ্রে ইক্ষ কুবংশের কুলগুর বশিষঠ 
প্রণাম করিলেন; তদনন্তর যথাক্রমে তরতদত্ত অর্ধ্য গ্রহণ ও আনদাতর- 

লোচনে শক্ুদ্সহ তরতকে আলিঙ্গন পূর্বক জ্োষ্টের প্রতি তক্তিমত্তা হেছুরাগা 

, » ষেকে বিমুখ তরতের মন্তকাদ্রাণ করিলেন | ৭* ॥ যে সকল মন্ত্র বৃ হার 
মুখ (বয়োবাহুল্যে) বিরুত হইয়াছে; ধাহাদের শবরাজি প্ররোহজটিন রা 
তায়, রাচন্জর সেই সমস্ত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত সহকারে রা 
ও মধুর স্ভাষণানরি দ্বারা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন ॥ ৭১। রঃ 

রি টি ৭৪৯ স্পাশখন বিগরোর 



রছুবংশম। ৬৭ 
টু 

মিত্রা তদনু সংসশ্থজে স চৈনমুখাপ্য নম ্রশিরসং ভূশমালিপিঙ্গ । * 
[ন্রজিৎপ্রহরত্রণকর্কশেন, ব্রিশ্যনলিবাস্ত ভূজমধ্যমুরঃস্থলেন ॥ ৭৩ | 
নয়া হরিচমুপত্যন্তদানীত কৃ্া মনুষ্যপপুরারুরুগজেন্ান। 
ুক্ষরতস্থ বহুধা মদবারিধারা+, শৈলাধিরোহণন্থখান্যুপলেভিরে তে 1৭! 
নব; প্রভুরপি ক্ষণদাচরাণাং, ভেজে রথান্ দশরথপ্রতবানুশিষঃ 
াবিক্নরচিতৈরপি যে তদীয়ৈত্নস্তন্দনৈস্ত্লিতকৃত্রিমতক্তিশোভাঃ 1৭৫1 
ন্তুতো রঘুপতিবিলসপতাকমধ্যান্ত কামগতি সাবরজো বিমানম্। 
াতনং বুধৃহস্পতিযোগৃশ্থস্তারাপতিস্তরলবিদ্যুদিবাত্রবন্দম্ ॥৭৬॥ 
রশরেণ জগতাং প্রলয়াদিবোববাং, বর্ষাত্যয়েন রুচমভ্রথনাদিবেন্দোঃ। 

রামেণ মৈথিলন্ৃতাং দশকণ্কচ্ছাত, 
্রত্যুদ্ধ'তাং ধৃতিমতীং ভরতো ববন্দে ॥ ৭৭ ॥ 

স্পা 

(পৌনভাতনয় বিভীবণ মুত্র আমার পুরোবর্ভী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন” 
'ম এই প্রকার পরিচয় দিলে ভর ত লক্মণকে অতিক্রম পূর্বক অগ্রে স্ুগ্রীব ঙ 
ফাকে বদনা করিলেন ॥ ৭২॥ ততৎপরে ভরত লক্ষণের নিকট ,আগয়ন 
[ন গোমিত্রি তাহাকে প্রণাম করিলেন ; তরতও তাহাকে উথাপিত করিয়া 
মন কতৃক আঘাতজনিত-ত্রণকঠোর তাহার বক্ষোদেশ আপনার বক্স 
গাযম্থিপীড়নসহকারে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৭৩॥ ৮” 
ধন কগিসেনাপতি স্ুণ্রীব রামের অস্থমত্যন্থসারে মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া: 
জী হইল। সেই সময়ে বারণ-রাজদিগের মদধারা তুরিপরিমাণে. 
উ হওয়াতে স্গ্রীব পর্বতারোহণের আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল 1 ৭৪ ॥ 

চরপতি বিভীষণও রামের আজ্ঞায় অনুচরবৃন্দসহ রথে আরোহঞক করিলেন ? | রখ মায়াবিশেষ দ্বারা নির্শিত হইলেও রচনানৈপুণ্যে দাশরবিকু মিনি (সমকক্ষ নহে। ৭৫. | 
26৮১ 

দনন্তর রামচন্দ্র তরত ও লঙ্মণের সহিত পতাকাবিমণ্ডিত একখানি কামগামী. 
ির্বার আর হইলেন। তদদর্শনে বৌধ হইল যেন, তারাপতি শশধ বুধ সহিত সংযোগ হেতু চঞ্চলতড়িত্মণ্ডিত'আকাশস্থ নিশাক|লীন বারিদর্েঠ করিতেছেন ॥ ৪৬॥ 

গ্ | ঁ জমাদ্দিন বহুল ব্য সদ। হু রায় ত়ের ক বার: বারের, 



৩৭৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

লক্কেশবর-প্রণতিভক্গদব্রতং তত, বন্দ্যং যুগং চরণযোর্জনকাতজায়াঃ। 

জোষ্ঠানুবৃ্তিজটিলঞ্চ শিরোহস্ত সাধোরন্যোন্ভপাঁবনমতৃছুতয়ং সমেত্য ॥ % 

ক্রোশার্দং গ্রকৃতিপুরঃসরেণ গন্বা, কাকুৎস্থঃ স্তিমিতজবেন পুষ্পকেণ। 

শত্রত্ব-প্রাতিবিহিতোপকার্ধ্যমার্ধযঃ, সাকেতোপবনমুদারমধ্যুবীস ॥ ৭৯। 

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতো দণ্কা প্রত্যাগমনো নাম 
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥ 

০০০ 

চতুর্দশঃ সর্গও। 
০98৫9 ০-- 

ভর্ত, প্রণাশাদথ শোচনীয়ং, দশান্তরং তত্র সমং প্রপনে। 

.সআপশ্যতাং দাশরঘী জনন্যো, ছেদাদিবোপদ্বতরোত্র তত্যো ॥ ১। 
উভাবুভাভ্যাং প্রণতৌ হতারী, যথাক্রমং বিক্রমশোভিনো তৌ। 
বিস্পউমআন্বতয়া ন দৃষৌ, জ্কাতৌ স্থৃতম্পর্শস্থখোগলন্তাৎ | ২। 

মঞ্সী ধরণীর উদ্ধীরসাধন করেন, শরৎ-খতু যেমন গাঁডতর জলদাররণ উনো 

পূর্বক জ্যোৎ্া প্রকটিত করে, রামও সেইরূপ ঘোর বিপদ হইতে যে সীতা 

উদ্ধার করিয়াছেন,তরত সেই ধৈর্ধ্যশালিনী জানকীকে অগ্রে বন্দনা করিলেন।' 

ধিনি রাবণের প্রণতিভঙ্গে দুঢ়সংকল্প হইয়া আপনার পাতিব্রত্য অথ্তিতরাধি 

ছেন, সেই জানকীর পাদদ্ধয় এবং জ্যেষ্ঠের অন্থবৃত্তি হেতু সাধুশীল তরতের মং 

এই দুইটি একজ সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে পবিত্র করিল ॥ 1৮॥ 

তদনভ্তর আর্য দাশরধি প্রজাপুগ্কে বিমানের পুরোভাগে স্থাপন পৃ্র্ক শা 
শনৈঃ অর্দক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন এবং আপনার রাজধানী অযোধা 

৭11 8: রন | ৭৯ | 



রঘুবংশম | ৩৭৯ 

আননজঃ শৌকজমস্রু বাম্পস্তয়োরশীতং শিশিরো বিভেদ । 

গঙ্গাসরযোর্জলমুষ্ণতপ্তং, হিমাপ্রিনিস্যন্দ ইবাবতীর্ণ; ॥ ৩॥ 
তে পুক্রয়োর্নৈধ তিশস্্রমার্গানার্জানিবাঙ্গে সদয়ং স্পৃশস্ত্ো । 
অভীপ্দিতং ক্ভ্রকুলাঙ্গনানাং, ন বীরসুশব্দমকাময়েতাম্ ॥ ৪ ॥ 

ক্রেশাবহা ভরত, রলক্ষণাহং, সীতেতি নাম স্বমুদীরয়ন্তী | 

র্গপ্রতিষ্ঠস্য গুরোর্মহিষ্যাবভক্তিভেদেন বধূর্ববন্দে ॥ ৫ ॥ 

উত্তিঠ বসে! ননু সানুজোহসৌ, বৃত্তেন ভত্রণ শুচিন! তবৈব। 

কুচ্ছং মহত্তীর্ণ ইতি প্রিয়াহ্াং, তামৃচতুস্তে প্রিয়মপ্যমিথ্যা ॥৬ ॥ 

অথাভিষেকং রঘুবংশকেতোঃ, প্রারব্ধমানন্দজলৈর্জনন্যোঃ। 
নিরবয়ামাসতুরমাত্যবদ্ধান্তীর্ঘাহৃতৈঃ কাঞ্চনকুন্ততোয়ৈঃ ॥ ৭ ॥ 

সরিত-সমুদ্রান্ সরসীশ্চ গন্বা, রক্ষঃকগীন্দ্ররপপাদিতানি। 
তস্তাপতন্ মুদ্ধি, জলানি 0088 মেঘপ্রভবা ইবাপঃ ॥৮ ॥ 

রর হাদি [কে সম্যক নেত্রগোচর করিতে না হইয়া কেবলমাত্র রখ 
রাই পুত্র বলিয়া অবগত হইলেন ॥২ ॥ হিমাচলের নিঝ'রোদক. পতিত .হইলে 
নও মরঘূধ গ্রীপ্ঘতপ্ত বারিরাশি বেমন সুশীল হয়, কৌশল্য। ও সুমিত্রার হর্য- 
নত সুসিপ্ধ নেত্রবাৰি বিগলিত হওয়াতে সেইরূপ তাহাদের শোকাক্রর উষ্ণতাও 
দুরিতত্হইল ॥ ৩॥ 

অনন্তর জননীদ্বয় সদ্দয়তাবে রবের দেহে নিশাচরশন্ত্রজনিত ক্ষতচিহ্ন 
ঘর্বৎ স্পর্ণ করিয়া ক্ষ্রিরকুলরমণীদিগের বাঞ্চিত বীরপ্রসবিনী নামের প্রতি 
রতিশয় হতাদর হইলেন ॥ ৪ ॥ 

অনন্তর “আমি পতির যন্ত্রণাদায্বিনী অশুতলক্ষণা জানকী” এই প্রকারে আপ- 
র নাম উচ্চারণ পূর্বক বিদেহকুমারী জানকী স্বর্গগত রাজার মহিষীন্বয়কে 
কততাবে বন্দনা করিলে তীহারাও “বৎসে! উঠ, তোমার পবিত্র চিত্রবলে 

' স্টকর মহাবিপদ্ হইতে পঁরিজ্রাণ পাইয়াছে, এই প্রকার সত্য ও 
ধুকে প্রবোধ প্রদান করিলেন ॥ ৫-৬॥ সর্বাত্রে জননীদ্বয়ের 
এক্লতিলক রামের অভিষেক আরম্ত হইল, পরে শঙ্গাদি তীর্থ 

» লিল দ্বার। বৃদ্ধ সচিবগণ তাহার বাজ্যাতিযেরুক্িা। 
[বন্দ ও নিশাচর-পধানেযা। গাছ লমূহ, 



৬৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তপস্থিবেশক্রিয়য়াপি তাবত, যঃ প্রেক্ষণীয়ঃ স্কৃতরাং বভুব। 
রাজেন্্রনেপথ্যবিধানশোভা, তন্তোদিতাসীৎ পুনরুক্তদোষা ॥ ১। 
স মৌলরক্ষোহরিভিঃ সসৈমযন্ত,ধর্প্বনানন্দিতপৌরবর্গঃ। 
বিবেশ সৌধোদগতলাজবর্যামুন্তোরণামন্বয়রাজধানীম্ ॥ ১০। 
সৌমিত্রিণা সাবরজেন মন্দমাধূতবালব্যজনো রথস্থঃ। 
ধৃতাতপাত্রো! ভরতেন সাক্ষাৎ, উপায়সওঘাত ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ১১। 

প্রাসাদকালাগুরু-ধূমরাজিস্তস্তাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না। 

বনান্নিবৃত্তেন রঘুত্তমেন, মুক্তা স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে ॥ ১২। 

বশ্রীজনানুঠিতচারুবেশাং, কর্ণীরথস্থাং রঘুবীরপত্রীম্। 
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যব দ্বৈত, সাকেতনার্য্যোহগ্রলিভিঃ প্রণেমুঃ॥ ১৩। 

সাগর ও ( পবিত্র ) তীর্ঘে গমন পূর্বক ভূরিপরিমাণে তীর্ঘোদক আনয়ন করি 
ছিল, এ সমস্ত জল এক সময় জিষু রামচন্দ্রের মন্তকে পতিত হওয়াতে বোধ হ 

যেন, বিস্ধ্যপর্বতের শিখরদেশে বৃষ্টি নিপতিত হইতেছে ॥৮॥ পূর্বে বন 
কালে. তাপসবেশ-রচনাতে রামচন্দ্রের যে প্রকার শোতা হইয্াছিল। এখন ঘা 
যেকসময়ে নৃপযোগ্য বেশভূষ| ধারণ করাতে যে তদপেক্ষা তিনি অধিক 

স্ুশোতিত হইলেন, ইহ1 বলিলে পুনরুক্ি-দোষ ঘটে ॥ ৯॥ 

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র প্রধান প্রধান অমাত্য, রাক্ষপ, কপিকুল ও' মৈষ্ঠ 

সমতিব্যাহারে পৌরজনের হর্ষবর্ধীন পূর্বক উন্নত তোরণশোতিতা রুকন 
ধান্ী অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে হন্্যতল হইতে লাক্সব 
ও ক্ষিতিতলে তুর্ধ্যধ্বনি নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১*॥ ভরত রামের শী 

রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন; লক্ষণ ও শক্রন্ন উভয়ে শনৈঃ শনৈঃ চামরবীজনে প্র 

হইলেন। সেই সময়ে বোধ হইল যেন, সাম, দান, তেদ। দও এই উপায় 

ৃত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ৯১ রাজধানী অযোধ্যার অগ্ালিকা দ্ধ 

হইতে কালাগুরুর ধূমপটল সমুখিত হইল) সমীরণবেগে এ পাজি 
হওয়াতে বোঁধ হইল যেন, রথুশেষ্ঠ রামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাগত হ্যা 

রাজধানীর বেণী উন্মোচন করিয়া দিলেন ॥১২|স্শ্রজনেরা রথুবীর-প্ী নবী 
মনোরম বেশভূষায় সঙ্জিত করিয়া দিলে পুরবালারা তাহাকে শিকার 

সপ্প্ দর্শন “করিয়া বাতায়নপথ হইতে অঞ্জলিবন্ধন সহকারে প্রণাম. 



রঘুবংশমৃ । ৩৮১ 

ক্ষরতপ্রভামণ্ডলমানুসূয়ং, সা বিভ্রতী শাখতমঙ্গরাগম্। 
ররাজ শুদ্ধেতি পুনঃ স্বপু্ধৈ্, সন্দর্শিত। বহ্িগতেব ভত্র্ণ ॥ ১৪ । 
বেশ্মানি রামঃ পরিবর্থবন্তি, বিশ্রাণ্য সৌহার্দনিধিঃ স্ৃহস্ত্যট | 
বাগ্পায়মানো বলিমন্নিকেতমালেখাশেষস্ পিতুবিবেশ ॥ ১৫ ॥ 

রুতাঞ্চলিস্তত্র ষদন্থ ! সত্যান্নাভ্রশ্ঠত স্বর্গফলাদৃগুরুর্নঃ। 

তক্চিন্তযমানং স্বকৃতং তবেতি, জহার লঙ্জাং ভরতস্ত মাতুঃ ॥ ১৬॥ 
তথৈব স্বগ্রীববিভীষণাদীনুপাচর€ কৃত্রিমসংবিধাভিঃ। 

সংকল্পমাত্রোদিতসিদ্ধয়াস্তে, ক্রান্তা যথা চেতসি বিস্ময়েন ॥ ১৭ ॥ 

সভাজনায়োপগতান্ স দিব্যান্, মুনীন্ পুরস্কৃত্য হতম্ত শত্রোঃ। 

শুশ্রাব তেভাঃ প্রভবাদি বৃত্তং স্ববিক্রমে গৌরবমাদধানম্ ॥ ১৮॥ 
প্রতিপ্রয়াতেষু তপোধনেষু, স্থখাদবিজ্ঞাতগতাদ্ধমাসান্। 

সীতাস্বহান্তোপহৃতা গ্র্যপূজান্, রক্ষঃকপীন্দ্রান্ বিসসর্জজ রামঃ ॥ ১৯ ॥ 

বস্তু কর্ধিল॥ ১৩॥ জানকী ( পুর্ধেই ) অনস্থয়া-রচিত স্ুরতপ্রভা-সম্পন্ন সদাতন 
রাগে বিম্িত হইয় বিসশ্তদ্ধ হইয়াছিলেন ; সুতরাং পুরবালার! দেখিল, তিনি 
যণ পুশব্বার *রাঁমচগ্র কতৃক আগ্মপর্া।ক্ষতা হইয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ১৪॥ 
মাঙগ্ের আধার রাম্চন্ত্র সুখদ্র্দকে নানারূপ উপকরণে সজ্জিত গৃহসকল 
নন করিয। অ্ূর্ণনৈত্রে আলেখ্যমাত্র।বশিষ্ট পিতার পৃজোপকরণমঞ্তিত ভবনে 
বি হইলেন ॥ ১৫॥ রাম তথায় প্রবিষ্ট হইয়া করপুটে তরত্জননী কৈকেয়ীকে 
লিলেন, “জননি! আপনারই পুথ্যপ্রভাবে আমাদিগের পিতা স্বর্মফলপ্রদ সত্য 
তে বিচ্যুত হন নাই।” শ্রীরাম এই কথা বলিয়! কৈকেয়ীর লজ্জা দুর করিয়। 
শন॥ ১৬॥ তৎপরে তিনি নানারূপ তোজ্যসামগ্রী দ্বারা সুগ্রীব ও বিতীষণ 
তি সকলের এ প্রকার পরিচর্যা করিলেন যে, তাহাদিগের যখন যে বিষয়ের 
পা হইন, তাহাই স্থুসিদ্ধ হইতে ব্লাগিল; স্বতরাং তাহাদিগের বিন্ময়ের 
পা রহিল না॥ ১৭॥ রামচন্্ের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ অগন্তযগ্রমুখ তাপস- 
উপস্থিত হইয়াছিলেন) রামচন্দ্র তাহাদিগের যথাযথ সৎকার সপ্পাদন করি- 
(এবং তাহাদিগের মুখে দশাননের জন্মতান্ত প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া আপনার 
মের গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮॥ তৎপরে খধিরৃন্দ নিজ নিজ 
থতিগরস্থিত হইলে রামচন্র জানকীর স্বহস্ত-রচিত অত্যু্ম উপহারদান দ্বার) 



৬৮২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তচ্গাত্মচিন্তা-স্থলতং বিমানং, হৃতং স্থরারেঃ সহ জীবিতেন। 

কৈলাসনাথোদ্বহনায় ভূয়ঃ, পুষ্পং দিবঃ পুষ্পকমন্থমংস্ত ॥ ২০। 
পিতৃনিয়োগাদ্বনবাঁসমেবং, নিস্তীর্য রামঃ প্রতিপন্নরাজ্যঃ 

ধর্্মার্থকামেষু সমাং প্রপেদে, যথা তখৈবাবরজেষু বৃত্তিম্॥ ২১। 

সর্ববান্থ মাতৃষপি বৎসলত্বাৎ, স নিবিশেষপ্রতিপত্তিরাসীৎ। 

ষড়াননাগীতপয়োধরান্ত্ব, নেতা চমুনামিব কৃত্তিকাস্ত্ব ॥ ২২। 

তেনার্থবান্ লৌভপরাস্মুখেন, তেন দ্বতা বিদ্লভয়ং ক্রিয়াবান্। 

 তেননাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা, তেনৈব শোকাপনুদেন পুতরী।২ 
স পৌরকার্য্যাণি সমীক্ষ্য কালে, রেমে বিদেহা ধিপতেদু হিরা । 

উপস্থিতঞ্চারুবপুস্তদীয়ং, কৃত্বোপভোগোত্সুকয়েব লক্গ্যা ॥ ২৪। 

্াক্ষসপতি বিভীষণ ও বানরপতি স্ুগ্রীবকে সম্মানিত করিয়া বিদায় গ্দন 

করিলেন। তাহারা অর্দমাস অযোধ্যায় ছিলেন বটে, কিন্তু এত সুখে দা 

যাপন করিয়াছিলেন যে, তাহা অবগত হইতে পারেন নাই ॥১৯। শ্রীরাম দেব 

দশাননের বিনাশসাধন পূর্বক তাহার প্রাণের দক্ধে সঙ্গে যে পুষ্পকবিযান হর 

করিয়াছিলেন, স্মরণ করিবামাত্র যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কৈলাসনাথ কুবেরেবে 

পুনরায় বহন, করিবার জন্য সেই পু্পকবিমীনকে আদেশ প্রদান ক্রিলেন। ২! 

এই প্রকারে রঘুপতি রাম পিতার আদেশে বনবাম হইতে প্রত্যাগমন। 

রাজ্যগ্রহণ করিয়। ধন্মীর্থকামের প্রতি থেরূপ আহ্থা স্থাপন করিনেন। জর 

ল্ণ ও শক্রদ্র এই তিন ত্রাভাঁর প্রতিও সেইরূপ তুল্য ব্যবহার করিতে গা 

হইলেন ॥ ২১॥ দেবসেনানী কাণ্তিকের যেরূপ ছয়টি মুখ দ্বারা মাতৃরূপিণী 

রুত্তিকার ত্তন্পান পূর্বক তাহাদিগের প্রতি তুল্যগ্রীতি প্রদর্শন করিয়াছি 

জননীবৎসল শ্রীরামচন্্ও সেইরূপ কৌশল্যাদি মাতৃতৃন্দের প্রতি গমাণ রি 

প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২॥ শ্রীরাম নিজে লৌভতবিহীন হা 

্রজাপুগ্জের বিদ্লভয় নিরাস পূর্বক তাহাদিগকে ধনশানী ও ক্রিয়াণীল করি 

এবং বিনরশিক্ষ1 দিয়া তাহাদিগের পিতৃতুল্য ও শোক দুর করিয়া পত্র রা 

' উঠিলেন॥ ২৩॥ তিনি যথাসময়ে পৌরজনের কার্যকলাপ দর্শন পুর্ব ৪ 

সহিত ক্রীড়া করিতেন। তাহা দেখিয়া বোধ হইত যেন। রাগী রি 

নায় জানকীর মনোরম দেহ আশ্রয় পূর্বক রামের" সহিত তান 

ততয়াছেন ॥২৪রাম ও জানকী বিচিত্র গৃহে অবস্থান ও অভীবিত ইতি 



রঘুবংশমূ । ৩৮৩ 

তায়োর্ষথাপ্রার্থিতমিক্দিয়ার্থানাসেছুষোঃ সম্গুন্ চিত্রবৎস্থী। 

প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু, সঞ্চিন্তামানানি স্থখান্যতৃবন্ ২৫ ॥ 

অগাধিকক্সিগ্বিলোচনেন, মুখেন সীতা শরপাণুরেণ। 

গাননয়িত্রী পরিণেতুরাসীদনক্ষরব্যঞ্জিতদৌহদেন ॥ ২৭ ॥ 

তামঙ্কমারোপ্য কশাজযষ্টিং, বর্ণান্তরাক্রান্তপয়োধরাগ্রাম্। 

বিলজ্জমানাং রহসি প্রতীতঃ, পপ্রচ্ছ রামো রমণোইভিলাষম্॥ ২৭ ॥ 

সা দটনীবারবলীনি হিংশৈঃ, সংবদ্ধবৈখানসকন্যকানি | 

ইয়েষ ভয়ঃ কুশবস্তি গন্তং, ভাগীরথীতীরতপোবনানি ॥ ২৮| 

তে প্রতিশ্রুত্য রতুপ্রবীরস্তদীপ্নিতং পার্বচরানুযাতঃ। 

আলোকয়িয্যন্ মুদিতামযোধ্যাং, প্রাসাদমভ্রংলিহমারুরোহ ॥ ২৯ | 

খদ্দাপণং রাজপথং স পশ্বন্, বিগাহামানাং সরযুঞ্ধ নৌভিঃ। 
নিারিদিাযসিানি পৌরেন ইরাধরাডিন বনানি রেমে ॥ ৩০। 

গাষামগ্রী উপভোগ করিয়া দণ্তকবনের পূর্বতন অসহ্ কেশ টা চিন্তা করিতে 
গলেন, ততই তাহাদিগের অধিকতর আনন্দ জন্মিতে লাগিল ॥ ২৫॥ 

তদনস্তব বিদেহকুমারী জানকীর লোচনযুগল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর হ্নিপ্ধভাব 
৭ করিল, বদনমগুল শরতৃণের ন্যায় পাও্বর্ণ হইল; যদিও তিনি বাক্যে কিছু 

গশ ধরিলেন না, তথাপি এই সমত্ত গর্ভচিহ্ন দ্বার! তিনি শ্রীরামের পরম 
নধামুতী হইন্না উঠিলেন ॥২৬॥ জানকীর স্তনযুগলের অগ্র্দেশ নীলাত ও 
ঘষ্ট ক্ষীণ দর্শনে রাম বুঝিতে পারিলেন, সীতার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে । তখন 
নি বিরলে লঙ্জানীলা বৈদেহীকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, «প্রিয়তমে ! 

ন্ দ্রব্যে তোমার বান] হয়?” ॥ ২৭॥ যেখানে হিংঅশ্বীপদেরা ভিক্ষুকগণের 

্তাধপাধনার্থ আনীত ধান্যের নীবার চর্বণ করে, যে স্থানে বৈখানস খষিদিগের 
ঠার। একত্র সমবেত হইয়া পরম্পর। সখীভাব প্রদর্ণন করেন, জনকননদিনী 
কী সেই কুশসমাকীর্ণ জাহুবীকৃলবর্তাীঁ তাপসাশ্রম দর্শনের বাসনা প্রকাশ করি- 
শ॥২৮॥ জানকীর ঈপ্সিত বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া রঘুবীর রামচন্দ্র অন্ুচর- 
ণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যাপুরী পরিদর্শনার্থ গগনম্পর্শী প্রাসাদশিখরে আরো- 
1 করিলেন ॥২৯॥ "তিনি দেখিলেন, অযোধ্যানগরীর রাজমার্গ সকল সমৃদ্ধি- 
শন আপণপংক্তিতে শোভিত, সরযুনদী তরণীসমাত পবিপর্ 'এসগ দলীসাসপি 

7৩ শাঁাশ টা শি শি শা িপীিসি 



৩৮৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

সকিংবান্তীং বদতাং পুরোগঃ, স্ববৃত্তমুদদিশ্য বিশুদ্ববৃত্তঃ | 

সর্পাধিরাজোরুভূজোপসর্পং পপ্রচ্ছ ভদ্রং বিজিতারিভদ্রঃ ॥ ৩১। 

নি্বন্ধপৃঃ স জগাদ সর্ববং স্তবস্তি পৌরাশ্চরিতং ত্বদীয়ম। 

অন্যান্র রক্ষোভবনোধিতায়াঃ, পরিগ্রহান্মীনবদের দেব্যাঃ ॥ ৩২॥ 

কলত্রনিন্দাগুরুণ| কিলৈবমভ্যাহতং কীর্তিবিপধ্যয়েণ। 

অয়োঘনেনায় ইবাতিতগ্তং, বৈদেহিবান্ধোহ দয়ং বিদদ্রে ॥ ৩৩ 

কিমাতুনির্ববাদকথামুপেক্ষে, জায়ামদৌষামুত সন্ত্যজামি। 

ইত্যেকপক্ষাশ্রয়বিব্লবত্বীদাসীৎ স দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৩৪ ॥ 

নিশ্চিত্য চানন্যানিবৃত্তি বাচ্যং, ত্যাগেন পত্াঃ পরিমাষট,“মৈচ্ছৎ। 

অপি স্বদেহাত কিমুতেন্দিযার্থাদ্যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ ৩৫ 
লও পপ্পাশীাীশীশটি তা নটি পি নে হু তু রি 

শিপ 

বিলাসীর নগরসমীপবর্তি-উদ্ভানরাজিতে অবস্থিত রহিয়াছে; তত্র্শনে তাহার 

পরম গ্রীতি জন্মিল ॥ ৩০ ॥ 

অনন্তর বাগিশরেষ্ঠ, বিশুদ্বস্বতাব, বাসুকিসদৃশ ভূজবীর্যযশালী, জিতশক্ত রঘবীর 

রামচন্দ্র আপনার চরিত্রসন্ন্ধে (রাঞ্যমধ্যে ) জনশ্রুতি কিরূপ, তাহা জানিবার 

ইচ্ছায় তদ্রনামক গুপ্তচরকে ( তদ্বিষে ) জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩১ ॥ তিনি নিরব 

সহকারে ভিজ্ঞাস। করিলে তদ্র নিবেদন করিল, “রাজন! পৌরগণের মুখে সর্ম- 

শেই আপনার ,সুচরিত্রের প্রশংসা শ্রুত হয় কিন্তু রাক্ষসগৃহে অবস্থিতির গর 

আপনি দেবী বৈদেহীকে ষে গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্ত আপনার নিন্দাও ঘোতিত 

হইয়াছে ॥ ৩২। 

লৌহমুদগরের প্রহারে সন্তপ্ত লৌহ যেমন বিদীর্ঘ হয়, দারুণ অযশদধর গর 

করত্রনিন্দ! স্তনিয়া সীতাবন্নত সীতাপতির হৃদয়ও ফেইরূপ বিদীর্ণ হইল। ৩। 

“এখন কি নিজনিন্দা উপেক্ষা করা উচিত কিংব। নিরপরাধিনী ভারয্যাকে বিদ্ধ 

দিব ? এই প্রকার দুই পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়, এই চিন্তার বাহু 

হওয়াতে প্রীরামের চিত্ত দৌলার ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল ॥ ৩৪ ॥ তদন্ত নে 

চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, “এ অপবাদ দুর করা অন্ত উপায়ে অন্তব। 

এইস্থির করিয়া তিনি জানকীবিগর্জন দ্বারাই এই অপবাদ দূর করিতে বাগি 

'করিলেন। বস্ততঃ ধাহারা যশোধন, ইন্্িয়ভোগ্য পদার্থের কথা দূরে ধার 

আপনার দেহ অপেক্ষাও তাহারা যশকে গুরুতর জান করিয়া গাব 
1 



রঘুবংশমৃ। ৩৮৫ 

দ সন্নিপাত্যাবরজান্ হতৌজা্তদিক্রিয়াদর্শনলুণ্তহধান্। 
কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে, তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্॥॥ ৩৬॥ 
রাজাধবংশস্ত রবিপ্রসূতেরূপস্থিতঃ পশ্যত কীদৃশোহয়ম্। 
মন্ত্র সদাচারশুচেঃ কলঙ্কঃ, পয়োদবাতাদিব দর্পণস্য ॥ ৩৭ ॥ 

পৌরেু সোহহং বুলীভবস্তং, অপাং তরঙেঘিব তৈলবিন্দুম্। 
সোঢ়,ং ন তৎপূুর্ববমবর্ণমীশে, আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্্রঃ ॥ ৩৮ ॥ 
তম্তাপনোদায় ফলগ্রবৃত্তাবুপস্থিতায়ামপি নিব্যপেক্ষঃ | 

াক্ষ্যামি বৈদেহস্ৃতাং পুরস্তাৎ, সমুদ্রনেমিং পিতুরাজ্ঞয়েব | ৩৯ | 
অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু, লোকাপবাদে! বলবান্ মতো মে। 

ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্রেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ ॥.৪০। 

রক্ষোবধান্তো ন চ মে প্রয়াসো, ব্যর্থ স বৈরঃ প্রতিমোচনায়। 

অমর্ষণঃ শোণিতকাজ্কয়া কি পদা স্পশন্তং দশতি দ্বিজিহবঃ ॥ ৪১ ॥ 
৮৯০৮ শাাসাপাশাশ্ীশীশািপপাশীশিপীসিপা সী পাপা 

তখন রামের দেহকান্তি নিপ্রভ হইল। তিনি ভ্রাত্গণকে আহ্বান করিলেন। 
টজগণ রামসকাশে আগমন পূর্বক তাহার নিরতিশয় মনোবিকার দর্শনে বিষ 

যা (সমীপে ) উপবেশন করিলেন । তখন বাম অপবাদ-বিষয় তাহাদিগের 
কট বিজ্ঞাপিত করিরা বলিলেন, “ত্রাতৃগণ! দেখ, সজলবাযুস্পর্শে বিদ্ধ মুকুর 
মন মলিনতা। প্রাপ্ত হয়, আমা দ্বারা সৈইরূপ পবিভ্রচরিত স্র্র্যবংণীয় রাজধি. 
গের মাজ এক মহাকলঙ্ক উপস্থিত হইল ॥ ৩৬-৩৭ ॥ বন্ধনস্তম্ত যেমন বারণ- 
তর নিরতিশয় অসহ্ হয়, আমারও সেইরূপ এই প্রথম অপবাদ একান্ত অসহ 
যা উঠিরাছে ; তরঙ্গনিক্ষিপ্ত তৈলের ন্তায় এই অপবাদ প্রজাপুঞ্জমধ্যে (একান্ত) 
ত প্রাপ্ত হইরাছে ॥৩৮॥ আমি পুর্ব্বে যেমন পিতার আজ্ঞায় সাগরমেখল! 
রাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এখন অপবাদ-বিদুরণার্থ সেইরূপ অপত্যোৎ- 
ওর সময সমাগত হইলেও তাহাতে স্থিষ্পৃহ হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিতে 
টা করিয়াছ॥ ৩১॥ জানকী নিষ্পাপা, তাহা মামি জানি, কিন্তু লোকাপবাদ 
মার নিকট গুরুতর; দেখ, লোকে ভূমির ছায়াকে কলক্কবিহীন চন্ত্রমার 
রূপে আরোপ করে ॥ ৪০॥ নিশাচরবধের প্রয়াস আমার নিক্ষল হয় নাই। 
উপ বৈরনির্ধ্যাতনার্থ উহ! আমি সম্পাদন করিয়াছি । পদ্াহত তুজল যে 
ঈহইয়া দংশন করে, তাহা রুধিরপানের বানায় নহে॥ ৪১ এই 'অপবাদ- 

৪৯ 



৩৮৬, _ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তদেষ সর্গ: করুণার্রচিত্তৈর্ন মে ভবন্ধিঃ প্রতিষেধনীয়ঃ | 

পঘর্থিতা নিহ্ন তবাচাশল্যান্, প্রাণান্ ময় ধারষিতুং চিরং বঃ। 8২। 

ইততাক্তবস্তং জনকাত্বজায়াং নিতান্তরক্ষাভিনিবেশমীশম্। 

ন কশ্চন ভ্রাতৃষু তেযু শক্তো, নিষেদধ,মাসীদনুমোদিতুং বা। ৪৩। 

সলক্ষমণং লক্ষমণপূর্নবজন্মা, বিলোক্য লোকত্রয়গীতকীর্ডিঃ। 

দৌম্যেতি চাভাস্ত যথার্থভাষী, স্থিতং নিদেশে পৃথগাদিদেশ ॥ $৪। 

প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে, তপোবানেষু স্পৃহয়ালুরেব। 

সংরথী তদব্যপদেশনেয়াং,প্রাপধ্য বাল্মীকিপদং ত্যজৈনাম্। ১৫ 

স শুশ্রবান্ মাতরি ভার্গবেণ, পিতুনিয়োগাৎ প্রহ্তং দবিষদবৎ। 

রস্তযগ্রহী দগ্রজশাসনং ত, আাজ্ঞা গুরূণাং হাবিচারণীয়া ॥ ৪৬॥ 

অথানুকুলশরবণপ্রতীতামরসস,তিয করধুরং তুরন্গৈঃ। 

রথং সুমনত্প্রতিপন্নর শ্মিমারোপা বৈদেহনুতীং প্রতস্থে ॥ 8৭ | 

' সা নীয়মানা রুচিরান্ প্রদেশান্, প্রিয়্কারো মে প্রিয় ইত্যননদৎ। 

নাবুদ্ধ কল্পদ্রমতাং বিহায়, জাতং তমাত্বান্যসিপত্রবৃক্ষম ! 8৮॥ 

ঢল উদ বক মাকে ক দিন লী রাখা যি তোমা 
অভিমত হয়) তাহা হইলে তোমরা করুণাপিরবশ হইয়া আমার অধ্যবসায়ে নিব 

রখ করিঝার চেষ্টা করিও না; আমি যাহা স্থির করিয়াছি? ইহা দৃঢ়-সংকন্|& 

রঘুপতি জনকনন্দিনী সীতার প্রতি নির্দয় ব্যবহারে স্থিরসংকর্ হইয়া 

প্রকারে রুক্ষতাবে অবহেলা প্রদর্শন করিলে ভ্রাত্গণের মধ্যে কেহই কাহার 

নিবারণ বাঁ তাহার আজ্ঞার অনুমোদন করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৪৩। 

তদনস্তর ভ্রিভূবনবিশ্রতকীর্তি সত্যবাঁদী লব্ণাগ্রঙ্গ রামচন্ত্র আজ্ঞাবহ 8, 

গতি নেত্রগাত পূর্বক পৃথক্ভাবে আদেশ করিলেন, “ভদ্র! গরাবস্থায তাগো 

দর্শনে জানকীর বাসনা হইয়াছে, অতএব তুমি রথযোগে এই ছলে জানব 

লইয়া] বার্মীকির আশ্রমে
 পরিত্যাগ করিঘা আইস

” 8৪-৪৫ ॥ রি 

লক্ষণের, শ্রুত ছিল? ভূগুরাম পিতার আজ্ঞায় শত্রর ন্যায় আপনার
 

হন্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন? সুতরাং গুরুজনের নাজা অন্মনীয়। এই 

তিনি তখন অগ্রজের আদেশে স্বীরূত হইলেন ॥ ৪৬॥ অনন্তর 

| শ্রবণে গীতা জাদকীকে 
নির্ভাক-অশ্বযোজিত নুমন্ত্রমারধি-চীলিত রথে পি 

করাইয়া রনোর্দেশে যাত্রা করিলেন॥ ৪11 চি্তপ্রসাদন স্থানে উপ 

তিনি ঈগিতবাধ 



রঘুবংশম. | ৩৮৭ 

জগৃহ তম্যাঃ পথি লক্ষমাণো যত, সব্যেতরেণ স্ফুরতা তদক্ষা | 
শাখ্যাতমন্ৈ গুরু ভাবি দুঃখং, অত্যন্তলুপ্তপ্রিয়দর্শনেন ॥ ৪৯ ॥ 
সা দুনিমিভ্তোপগতাদ্বিষাদাত, সম্ভঃ পরিম্লানমুখারবিন্দা ৷ 
রাজ্ঞঃ শিবং সাবরজস্ত ভূয়া, ইত্যাশংসে করণৈরবাহোঃ ॥ ৫০ | 
গুরোনিয়োগাৎ বনিতাং বনান্তে সাধবীং স্ত্মিত্রাতনয়ো বিহাস্তান্। 
অবার্ধাতেবো খিতবী চিহস্তৈর্জহেণছু হিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ ॥ ৫১॥ 
রথাৎ স যন্ত্রা নিগৃহীতবাহাৎ, তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেহবতার্য্য 
গঙ্গাং নিষাদাহৃতনোবিশেষস্ততার সন্ধ্যামিব সত্যসন্ধঃ ॥ ৫২%। 
অথ ব্যবস্থাপিতধাক্ কথঞ্চি, সৌমিব্রিরন্তর্তবাপ্পক2। 
পাতিকং মেঘ ইবাশ্মাবর্ষং, মহীপতেঃ শাসনমুজ্ঞগার ॥ ৫৩॥ 

নকা মনে মনে ভাবিলেন, প্রিয়তম আমার নিরতিশয় গ্রীতিসাধন করিয়াছেন । 
ই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহার আননের সীমা রহিল না; কিন্ত রামচন্ত্র যে 
হার প্রতি কল্পতরুভাব বিসচ্জন দিয়া অসিপত্র বৃক্ষের তাব ধারণ করিয়াছেন, 
হা তিনি হৃদরঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪৮॥ গমনকালে পথিমধ্যে 
মিত্র বে"ছঃখ গোপন করিয়াছিলেন, জানকীর দক্ষিণনেত্র স্পন্দিত হইয়া! 
মর মত প্রিয়তমের অদর্শনরূপ সেই ভাবধ্যৎ অমঙ্গলের সুচনা করিল ॥ ৪৯॥ 
এ দুশিমি্তহেতু ছুঃখে আশু তাহার মুখপদ্ম মলিনতাব ধারণ করিল। তখন 
তা ঈনে মনে পুনঃ পুনঃ এই প্রকার কামন! করিতে লাগিলেন ষে, অন্জবন্দের 
ইত নরপতি শ্রীরামের কল্যাণ হউক ॥ ৫০ । 
সৌমিত্বি লক্ষণ জ্যেষ্ঠের আদেশে শ্রাতৃগৃহিণী পতিরতা জানকীকে বনমধ্যে দিন করিতে উদ্ভত হইলে ভগবতী স্ুরধুনী যেন তাহার পুরোবস্তিনী হইয়া খিত তরঙ্গরূপ হ্ত দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১॥ তৎপরে 
সুস্থ রখাস্ব সংযত করিলে লক্ষণ, ভরাতৃভার্যা জানকীকে রথ হইতে অব- 
রত করিলেন এবং সত্যপ্রতি্ঞ ব্াক্তি যেমন পত্যপালন করিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে 
্ঘ হয়, সেইরূপ নিষাদানীত নৌকায় আরোহণ করিয়! জাহ্ছবী পার হই- ৭ &২| তৎপরে যেঘ যেরূপ ওৎপাতিক শিলা বর্ষণ করে, অন্তর্গত বাচ্পে ক লন্মণও সেইন্সপ অতি কনে বাক্যোচ্চারণ সহকারে রাজ! রাষের আজ 
গীরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৩॥ | 
পে ভ্ী 



৬৮৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

ততোইতিবঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা, প্রভশ্বমানাতরণপ্রসূনা 
্মুদ্তিলাভ প্রক্কৃতিং ধরিত্রীং, লতেব সীতা সহস! জগাম ॥ ৫৪ | 

, ইক্ষকুবংশপ্রভবঃ কথং ত্বাং, ত্যজেদকম্মাৎ পততিরার্ধ্যবৃত্তঃ। | 
ইতি ক্ষিতিঃ সংশয়িতেব তন্যৈ, দদৌ প্রবেশং জননী ন তাবৎ | ৫ 
সা লুপ্তসংজ্ঞা ন বিবেদ দুঃখং, প্রত্যাগতান্ত্ঃ সমতপ্যতান্তঃ। 
তন্তাঃ স্থমিত্রাত্বজযত্রলন্ধো, মোহাদভূৎ কফটতরঃ প্রবোধঃ ॥ ৫৬। 
ন চাবদন্তর্ভুরবর্ণমারধ্যা, নিরাকরিষ্টোব্ জিনাদূতেহপি। 

আত্মানমেব স্থিরদ্ঃখতাজং, পুনঃ পুনদু ্ তিনং নিনিন্দ ॥ ৫৭। 
আশ্বীস্ত রামাবরজঃ সতীং তাং, আখ্যাতবাল্লীকিনিকেতমার্গ; | 

নিক্ব্ত মে ভর্তুনিদেশরোক্ষাং, দেবি ! ক্ষমস্থেতি বভৃব নমঃ ॥ ৫৮| 
সীতা৷ তমুখাপ্য জগাদ বাক্যং, গ্রীতাম্মি তে সৌম্য ! চিরায় জীব। 
বিড়ৌজসা বিঞুতরিবাগ্রজেন, ভ্রাত্রা যদিখং পরবানসি ত্বমূ॥ ৫১। 
ুস্থমালঙ্ক,তা লতিকা যেমন প্রবলসমীরণবেগে অকন্মাৎ ধরাতে নিপতিট 

হইলে তাহার পুষ্পরাশি সমস্তাৎ ছড়াইয়া পড়ে, অপবাদস্চক শ্রীরামের আঙ্গ 
. শ্রবণমাত্র জানকীও সেইরূপ জননী ধরণীর অক্কে পতিত হইলেন? তাহার অলঙ্কার 

সকল চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল ॥৫৪॥ সেই সময়ে বোধ হয়, সীতার 
জননী বস্ুমতী তাহাকে এই সন্দেহে ক্রোড়ে স্থান দিলেন না যে, ইচ্া কুন 
পবিভ্রচরিত তোমার পতি রাম সহসা তোমাকে বিসর্জন করিলেন কেন1৫৫। 

জানকী প্রথমে সংজ্ঞাহীন| হইয়া কোন ক্ঠই বোধ করিলেন না, কিন্তু কিরংকান 
পরেই চেতনা লাত করিলেন ; তখন যেন সেই চেতনা তাহার পক্ষে ক্েশদাযক 

হইয়া উঠিল ॥ ৫৬॥ পতিরতা জানকী নিপ্পাপা হইলেও যে স্বামী তাহাবে 

পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য তিনি শ্রারামের প্রতি কোন প্রকার দোষ গ্রীণ 

করিলেন না) আপনাকেই চিরদ্ুঃখতাগিনী ও পাপকারিণী বলিয়া পুন! গু" 

নিন্দা করিতে আরম্ত করিলেন ॥ ৫৭॥ « 

তখন রামামুজ লক্ণ পতিরতা৷ জানকীকে প্রবোধ প্রদান পূর্বক রং 

বাজ্জীকির আশ্রমে গমনের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, দেবি! আমি পরাধীন। 

গ্রনুর আদেশপানরার্থ আপনার প্রতি যে পরুষ ব্যবহার করিলাম, তাহা 

করুন। লক্ষ্মণ এই বলিয়৷ জানকীর চরণে প্রণাম করিলেন (৫৮ । তখন দী 

ক্মণকে উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, “দ্র! আমি তোমার প্রতি হা 



রঘুবংশম্। ৬৮৯ 

শীজনং সর্ববমনুরুমেণ, বিজ্ঞাপয় প্রাপিতমগ্প্রণামঃ | 

জানিষেকং ময়ি বর্তমানং, সূনৌরনুধ্যায়ত চেতসেতি ॥ ৬০ ॥ 
চায় মছচনাৎ স রাজা, বহ বিশুদ্ধামপি য সমক্ষমূ। 

ং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ, শ্রতস্ত কিং তৎ সদৃশং কুলস্ত ॥ ৬১॥ 

ল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং, ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ। 

মৈব জন্মান্তরপাতকানাং, বিপাকবিশ্চুজ্থুরপ্রসহাঃ ॥ ৬২। 

পস্থিতাং পূর্ববমপাস্থ লক্মমীং, বনং ময়া সার্ধমপি প্রপন্নঃ। * 

দাম্পদং প্রাপ্য তয়াতিরোধাৎ, সোঢ়াস্মি ন ত্বস্তবনে বসন্তী ॥ ৬৩॥ 

নশাচরোপপ্নুতভর্তৃকাণাং, তপস্থিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাত। 

বা শরণ্যা শরণার্থমন্যং, কথং প্রপৎস্তে ত্বয়ি দীপ্যমানে ॥ ৬৪। 

২ শশতীশী ভিশাশশতাশীপিশ্ীিশ সী শেশাশীীীপাপ পিপি দীপা শীশীপাশিশ শশা পিপিপি 

জীবন অতিবাহিত কর। উপেন্দ্র যেমন দেবেন্দ্র অধীন, তুমিও সেই- 
যষ্ঠের অধীন; সুতরাং এ বিষয়ে তোমার অপরাধ নাই ॥৫৯॥ হে 
ত্র! তুমি বথাক্রমে শ্বশগণকে আমার প্রণাম নিবেদন করিবে )-বলিবে, 

টাহাদিগের পুলের ওরসজাত গর্ভ ধারণ করিয়াছি, তাহারা যেন সর্ধাস্তঃ- 

দেহ গু শিশুর মঙ্গলকামনা করেন ॥৬*॥ আর আমার বাক্যানুসারে 

চকে বলিও, আপনার সম্মথে অঞ্িতে প্রবেশ পূর্বক পরীক্ষা দিয়া আমি 
| বলিয়া গণ্য হইয়াছিলাম। তবে যে আপনি লোকনিন্দাভয়ে আমাকে বিস- 

লেন, ইহা কি সুপ্রথিত রথুবংশের অনুরূপ কার্ধ্য হইল? ৬১॥ অথবা 
স্ববুদ্ধি। আপনি যে যথেচ্ছাচারের বশীতৃত হইয়া! আমাকে বিসঙ্জন দিয়া- 
ইহা আমি বিবেচনা করিতে পারি না; জন্মান্তরে অসংখ্য পাপাচরণ 
ছিলাম, তাহারই এই অশনিনির্ধাতসদৃশ অসহা ফল। ৬২॥ পূর্বে আপনি 
ত রাঙজলগ্মী ত্যাগ করিয়া আমার*সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন, এখন 
চ অবসর বুঝিয়া সেই রাজলক্ষী আপনার গৃহে আমার অবস্থিতি দর্শনে 

£ন তাহা সহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না॥ ৬৩॥ পূর্বে রাক্ষসেরা 
প্রতি দৌরাত্থ্য করিলে মুনিপন্থীরা আমারই আশ্রয় গ্রহ করিতেন; 

সময় আপনারই প্রসাদে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলাম ; 
ই আপনি দেদীপ্যমান থাকিতে আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিখ ? ৬৪।. 



৩৯৪ . কালিদাসের ্ন্থাবলী | 

কিংবা তবাত্যন্তবিয়োগমোধে, ুরয্যামূপেক্ষাং হতজী বিতেইস্মিন 

স্যাদ্রক্ষণীয়ং যদি মে ন তেজন্দীয়মন্তরগতমন্তরায়ঃ ॥ ৬৫॥ 

সাহং তপঃসূরয্যনিবিষটদৃষ্টিরন্ধং, প্রসূতেশ্চরিতূং যতিত্বে। | 

ডূয়ো যথা মে জননান্তরেহপি, ত্বমেব ভর্তী ন চ বিপ্রয়োগঃ ॥ ৬৪। 

নৃপস্ত বর্ণাশ্রমপালনং যত, স এব ধার্ম্মো মনুনা প্রণীত; | 

নির্বাসিতাপোবমতন্ত্য়াহং, তপস্থিসামান্যমবেক্ষণীয়া ॥ ৬৭। 

তথেতি তম্তাঃ প্রতিগৃহা বাচং, রামানুজে দুষ্টিপথং ব্যতীতে। 
সা মুক্তক্ং ব্যসনাতিভারাৎ, চক্রন্দ বিগ্রা কুররীৰ ভূয়ঃ ॥ ৬1 
নৃত্যং মযুরাঃ কুম্থমানি বৃক্ষা, দর্ভানুপাত্তান্ বিজভ্হ্রিণাঃ | 

তশ্যাঃ প্রপন্গে সমদুঃখভাবমতান্তমাসী দ্রদিতং বনেইপি ॥ ৬৯। 

তামভাগচ্ছদ্রুদিতানুসারী, কবিঃ কুশেধ্াহরণায় যাতঃ। 

নিষাদবিদ্ধাগুজদর্শনোগঃ, শ্লোকত্বমাপদ্ঠত যন্থ শোক) ॥ ৭০। 
০. শাশশাশীট শা শীঁশ্তি »_.-িল ৯ শশাম্পিশাতিটিিিশীশতিশি পি শী সত 2১ 

শশাশীটী এটি 

র্ 

আপনার সন্তান আমার গর্ভে বিষ্কমীন, তাহাকে রক্ষা করা অবণ্ঠ কর্ণ 

সেই সন্তান আমার অন্তরায় না হইলে আমি কি আপনার সহিত চিববিদ্া 

এই বিফল অসার জীবন ধারণ করিতাম ? ৬৫ ॥ প্রসবের পর আমি আদিত্য 

মুখে উদ্ৃষ্টি হইয়া এই বলিয়া তগস্তা করিব যে, জন্মান্তরেও যেন আগা? 

পতি বাত করি? কিন্তু এই প্রকার কঠোর বিরহ-যাতনা যেন পুনর্বার সহ বারা 

না হয় ॥ ৬৬ ॥ ত্রাঙ্গণাদি বর্ণ কল ও ত্রহ্ষচ্য্যাদি আশ্রমসমূহ রক্ষা করাই রা 

দিগের ধর্ম; তগবান্ মন্ত্র এইবপ স্থির করিয়াছেন? সুতরাং আগনি মামা! 

নির্বাসিত করিলেন বটে, সামান্য তপস্থিজ্ঞানেও অবস্থ,ৃষ্টি রাখিবেন॥ ১1| 

তখন লগ্মণ “আমি এতৎসমন্তই নিবেদন করিব, এই প্রকার প্রতি 

দষ্টপথের সীম। অতিক্রম করিলে সীতা শোকতরে তীঁতা কুররীর স্টার মু 

পুনর্বার রোদন করিতে আরন্ত করিলেন ॥৬৮॥ তখন মযুরেরা হব? রত 

পুষ্প এবং স্বগসকল সংগৃহীত কুশগ্রাস পরিত্যাগ করিল। এই প্রকারে
 কানা! 

সকলেই যেন জানকীর দুঃখে সমছুঃখী হইয়া ক্রন্দন করিতে পরত হই ৯ 

বরে দ্যাধশরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুন দর্শনে ধ্লাহার উচ্ছবলিত শোক না 

কারে নিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই আদিকবি বান্মীকি সমিৎকুশাদি সংগা 

করিতে করিতে ক্রন্দনধ্বনি অনুসরধ করিয়া জানকীর নিকট উপষঠি : 



রমুবংশন্। ১ 
তমশ্রঃ নেত্রীবরণং রস, সীতা বিজাপাদিবত! বধন্দ। | 
স্ৈ মুনির্দোহদলিঙদর্শী, দাশ্থন্ স্পুজাশিষমিতাবাচ ॥ ৭১1 

চিত ভিলা টি ল 
৯৬৪০১৬২২৭১২ 

ন।৭10* তখন অঞ্রজলে জানকীর লোচনযুগল অবরুদ্ধ ছিল, তিনি অশ্রু 
রামাচ্জন পুরঃসর রোদনে ক্ষান্ত হতনা খষিকে বন্দনা করিলেন। খষিপ্রবর + পি শিিস্পীপিসী শপ, 

* এইকপ পৌরাণিকী বার্তা প্রচলিত আছে যে, পর্বকালে রত্জাকর নামে এক ব্রাঙ্ষণ লন। তিনি দ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন । একদা তিনি বনভ্রমণ করিতেছেন, [বমবে রক্ষা ও নারদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল | রত্বাকর ডাহাদিগকে বধ করতে সমুদ্ভত 
[তাহাদিগের হস্ত রঙ্জু হ্বারা বন্ধন করিলেন । তখন নারদ কহিলেন, 'রে ছর্বন্ধে! কেন 
গগাপকর্মের অনুষ্ঠান রিতেছ ? দুর্লভ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মপ্যরহিত হইলে ) ন এই গাগাচরণ করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছ?, রত্বাকর ঝলিলেন, “সত্য বটে, মার এই কার্ধ্য পাপাবহ, কিন্তু শত অকাধ্য করিয়াও পরিবারবর্গ পোষণ করিবে, ইহা! দোষা- নহে। বিশেষতঃ আমি যাহাদিগের ভরণপোধণার্থ এই পাপাহ্থষ্ঠান করি, তাহার়াও অবশ্য গাগের অংশভাগী, তাহারাও আমার সহিত নরকে গমন করিবে ) হতরাং ইহাতে আমি ত্র ক্ট বোধ করি না” বতরাকছের এই কথা শুশিয়া দেবধি বলিলেন ; “তুমি ভ্রান্ত ই, সংসারে পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র কেহই তোমার কৃত পাতকের ফলতাগী হইবে না। 'আমার বাক্যে তোমার আস্থা না হয়, তবে গৃহে যাইয়া পিতা-মাতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাস! যাআইদ। সি তাহারা তোমার পাপের ভাগ গ্রহণ করেন, তখন আসিয়া যাহা ইচ্ছা ও।' রত্রাকর এই কথা শুনিয়া গৃহে গমন পূর্বক পিতা, মাতা প্রভৃতি সকলকেই জিজ্ঞাসা লন) [ন্ত কেহই তাহার পাপের অংশগ্রহণে,ম্বীকৃত হইলেন না। তখন তিনি পুনরায় দর নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মনিস্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে দেবধি তাহাকে রামনামে তি কখ্সিলেন। কিন্তু রত্বাকর এরূপ মহাপাপী যে,ঞিহবার জড়তা হেতু রাম” নাম উচ্চারিত শা। তখন তিনি নারদের উপদেশে “মরা মরা” উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ; ক্রষে রাম টচ্চারিত হইল। এইরূপে বছকাল অতীত হইল। রামনাম উচ্চারণ করিতে করিত্বে যখন বর শিন্বকারভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন নারদ পুনরায় তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন; পণ, হ্াকরের সর্ববাঞ্গ বল্পীকে আচ্ছাদিত হইয়াছে । তখন দেবর্ষি তাহার 'বাঙ্সীকি' এই দ করিলেন। অহো! রামনামের কি মাহাত্ব! একদা এক ব্যাধ ক্রৌঞ্ষষিথুনের মধ্যে “ক শরবিদ্ধ করিলে তদ্দর্শনে বাশ্মীকির হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল; তাহার মুখ হইতে ঈইয্লোক নিত হইল) _ | 

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্মগমঃ শাস্বতীঃ সমাঃ। ্ 
বং ক্রৌঞচমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতমূ্ ॥, ্ নি নার বালীকিকে' “আদিকি' উপাধিতে বিভুষিত করিলেন তৃৎপর়ে নারগের বাক রামায়ণ মহাকাধ্য রচনা করেন। 



৩৯২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী 

জানে বিসষটাং প্রণিধানতত্থাং, মিথ্যাপবাদক্ষৃভিতেন ভন্র্ণ। 
তন্মা ব্যথিষ্ঠা বিষযাস্তর্থং, প্রাপ্তাসি বৈদেহি ! পিতুমিকেতম্।৭২। 
উৎখাতলোকত্রয়কণ্টকেহপি, সত্যপ্রতিজ্ৰে ষ্বিকথনেহপি। 

্বাং প্রত্যকম্মাৎ কলুষপ্রবৃত্তীবস্ত্েব মন্যুর্ভর গ্লজে মে॥৭৩। : 

তবোরুকীর্ডিঃ শ্বশুরঃ সখা মে, সন্ভাং ভবচ্ছেদকরঃ পিতা তে। 
ুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাং, কিং তন্ন যেনাসি মমানুকম্প্যা। ৭ 

তপস্থিমংসর্গবিনীতসত্বে, তপোবনে বীতভয়! বসাম্মিন্। 

ইত ভবিষ্যৃত্যনঘপ্রসূতেরপত্যসংস্কারময়ো বিধিস্তে ॥ ৭৫। 

অশুন্ত ীরাং মুনিসন্নিবেশৈস্তমোপহন্ত্রীং তমসাং বগাহ্য। 

তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াতিঃ, সম্পৎস্থাতে তে মনস; প্রসাদ | 

পুষ্পং ফলং চার্ভবমাহরন্ত্যা, বীজঞ্চ বালেয়মকৃউরোহি। 

বিনোদযিধ্যস্তি নবাভিষঙ্গামুদীরবাচো মুনিকন্যকান্ত্াম্॥ ৭৭। 
বাল্ীকিও তাহার গর্ভলক্ষণ দর্শনে 'ন্ুপুত্রপ্রসবিনী হও, বলিয়া আণীর্কাদপ্র়া 

সহকারে বলিলেন,“জানকি ! তোমার পতি মিথ্য। অপবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া থে তোযা 

বিসর্জন করিয়াছেন, তাহা আমি সমাধিযোগে অবগত হইঘ়াছি। তুমি 

করিও না; তুমি দেশাস্তরস্থ পিতৃগৃহেই উপস্থিত হইয়াছ ॥ ৭১-৭২| ততো 

রামচন্দ্র দশীননের সংহারসাধন পূর্বক ত্রিভুবনের কটকোদ্ধার করিযাছে। 

তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও নিরহস্কার; "তথাপি তোমার উপর যে সহসা এনা 

'নিন্দিতারণ করিয়াছেন, এ হেতু তাহার প্রতি আমার রোবসঞ্চার হইতেছে 

তোমার শ্বগুর উদারকীন্তি নরপতি দশরথ আমার সথা৷ ছিলেন, তোমার ?ি 

জনকরাজ্ি জ্ঞানৌপদেশপ্রদান দ্বারা সাধুগণের সংসারবন্ধন ছেদন কারা দে 

তুমিও পতিন্রতাকুলের অগ্রগণ্যা । সুতরাং তুমি আমার দয়ার গাত্রীনা & 

কেন? ৭৪॥ তাপসগণের সংসর্গে এই আশ্রমস্থ হিং শ্বাপদেরাও নর 

শান্তভাব পরিগ্রহ করিয়াছে ) সুতরাং তুমি নির্ভয়ে এই স্থানে অবহিত 
এখানে তোমার সন্তানপ্রসবের কোন কষ্ট হইবে না; তাহাদের 

সমস্ত সংস্কারও বিধানে সম্পাদিত হইবে ॥ ৭৫ ॥ দেখ, তমসা নদীর কৃ 
ধবিগণের পর্ুকুটীর দ্বারা সমাকীর্ণ রহিয়াছে, তুমি এ পাপহারিণী তমসার রস 

্ান ও উহার তীরে অভীষটদেবের অর্চনা কর, তোার চিত প্র হই 
গরিকুমারীরা সময়োচিত ফল, কুসুম ও অবৃষ্টপচা পৃজোপকরণনোা 



রঘুবংশমন| ৩৯৩ 

পয়োঘটেরা শ্রমবালবৃক্ষান্, সংবর্ধযন্তী স্ববলানুরূপৈঃ | 

গ্নংশয়ং প্রাক তনয়োপপঞ্তেঃ, স্তনন্বযগ্রীতিমবাপ্দ্যসি ত্বম্ ৭৮ ॥ 

নুগ্রহপ্রত্যতিনন্দিনীং তাং, বালীকিরাদায় দয়ার্রচেতাঃ। 

ায়ং মুগাধ্যাসিতবেদিপার্শ স্বমাশ্রমং শান্তম্গং নিনায় ॥ ৭৯। 

তামর্রয়ামাস চ শোকদীনাং, তদাগমগ্রীতিষু তাপসীষু। 

নির্ি্সারাং পিতৃভিহিমাংশোরন্ত্যাং কলাং দর্শ ইাবৌষধীযু ॥ ৮০ ॥ 

তা ইঙ্ুদী-ন্লেহকৃত প্রদীপমাস্তীর্ণমেধ্যা জিনতত্লমন্তঃ | 

তীস্তে সপর্ধ্যানুপদং দিনান্তে, নিবাসহেতোরুটজং বিতেরঃ ॥%৮১ ॥ 

তত্রাভিবেকপ্রয়তা বসন্তী, প্রযুক্তপুজা বিধিনাতিথিভ্যঃ। 

বন্যেন সা বন্গলিনী শরীরং, পত্যুঃ প্রজাসম্ততয়ে বভার ॥ ৮২। 

পি প্রভু; সানুশয়োহুধুনা স্তাৎ, কিমুতস্থকঃ শক্রজিতোইপি হস্তা । 

ণশংস সীতা নিনজা, শাসনমগ্রজায় ॥ ৮৩॥ 
টি ল পাশ শিস ৮ শা উস শশী দি 

আহরণ পুর্ধক উদ্দার-বচনে তোমার নতিরিতার। চিত্তের বিনোদন 

বে॥ ৭৭॥ তুমি নিজ শক্ত্যন্ুপারে সেচনকলস দ্বারা তপোবনস্থিত বালতরু 

কে সংবর্ধিত করিয়া অপত্যোতপত্তির অগ্রেই স্তন্তপায়ী শিশুর পরিপালন- 

ত আনন্দ অন্ুতব করিবে সন্দেহ নাই ॥৭৮॥ 

চিত্ত খবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি এই প্রকার সান্থুগ্রহ বচনে প্রত্যতিনন্দন পূর্ববক 
কীকে লইয়া সন্ধ্যাকালে আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । তখন শাত্তশীল 
পবা তাহার যজ্ঞবেদীর পার্খে উপবেশন করিয়! ছিল ॥ ৭৯ ॥ অমাবস্যাতিথি 

ন অগ্রিষ্ান্তাদি পিতৃগণের আহারাবশিষ্ট শশধরের শেষকলা ওষধিপংক্তিতে 
পণ করে, ধধিবর সেইরূপ তাহার শুভাগমনে প্রীতিমতী মুনিপড়ীদিগের হস্তে 
কীকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥৮* ॥ তখন সেই সকল মুনিপড়ীরা জানকীর 
'থাগ্য সকার করিলেন এবং ন্ধ্যাকালে ইন্ৃদী-তৈলে প্রদীপ জালিয়া তাহার 
তির জন্ঠ পাবত্র অজিনশধ্যায় সজ্জিত একখানি পর্ণকুটীর নির্দেশ করিয়! 

ন।৮১| জানকী তমসাসলিলে গান? বন্ধল পরিধান ও যথাবিধি অতিথিদিগের 
শা করিয়া অতি বিশুদ্ধভাবে অবস্থান পূর্বক পতি শ্রীরামের অপত্যরক্ষার জন্য 
পা ফলমূল দ্বারা আপনার দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৮২। 
এদিকে মেঘনাদহস্তা লপ্মণ এখনও কি প্রত শ্রীরামের চিত্ত অন্ত হয় 

৫৭ টু 



৩১৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

বব রামঃ সহসা সবাপপস্তধারবর্ধীব সহসথচন্তরঃ। 

কৌলীনভীতেন গৃহাক্সিরস্তা, ন তেন বৈদেহস্থৃতা মনস্তঃ ॥ ৮$। 
নিগৃহ শোকং স্বয়মেব ধীমান্, বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ | 
স ভ্রাতৃসাধারণভোগমৃদ্ধং, রাজ্যং রজোরিক্তমনাঃ শশাস ॥ ৮৫। 
তামেকভাধ্যাং পরিবাদতীরোঃ, সাধ্বীমপি ত্যক্তবতো নৃপস্থ। 
বক্ষস্াসংঘটন্থখং বসন্তী, রেজে সপত্রীরহিতের লক্ষী; ॥ ৮৬। 

সীতাং হিহ্বা দশমুখরিপুর্নোপযেমে যদন্যাং, | 

' তস্যা এব প্রতিকৃতিসখো যৎ ক্রতুনাজহার । 
ৃত্তান্তেন শ্রবণবিষয়প্রাপিণা তেন ভর্ত,ঃ, 

সা দুর্বারং কথমপি পরিত্যাগছুঃখং বিষেহে ॥ ৮৭। 

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্য কানিদাসকূতৌ৷ সীতা পরিত্যাগ্রো নাম 
চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ | 

্প্পপপাপিপিি তি শ্পশীশিশী তি ৩ শী শী 

নাই? এই প্রকার বিতর্ক করিতে করিতে অগ্রজ শ্ীরামচন্দ্রের সমীপে (উপ 

হইয়া) সীতাবিয়োগাস্ত সমগ্র বৃত্াপ্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৮৩॥ দেই ঘং 

শরবণমাত্র রামচন্দ্র হিমবর্ধী পৌষমাসের চন্দ্রের ন্যায় তত্ক্ষণাৎ বাণ্গাকুল হট 

উঠিলেন। কারণ, তিনি লোকনিন্দার তয়েই ভীত হইয়া জানকীকে, বিঃ 

করিয়াছেন; কিন্তু জানকী তাহার হৃদয়মন্দির হইতে নির্বাসিত হন নাই।$! 

মহামতি রঘুপতি নিজেই (সযত্রে। শোকসংবরণ পূর্বক বর্ণাশ্রমপর্য্যবেক্ষণে নি 
জাগরূক ও রজোগুণবিরহিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তুল্যস্থথসন্তোগে মুদি" 

রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥ নরপতি রামচন্দ্র লোকনিন্দাতয় 

হইয়! একমাত্র পতিগতপ্রাণা সাধ্বী জানকীকে বিসর্জন করিলে রাজী নি্দ 

হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে নিঃসপত্রীকের স্তায় শোভা পাইলেন ॥ ৮৬॥ 

এ দিকে রাঁবণহস্তা রামচন্্র সীতাকে বিসর্জন পূর্বাক আর অনয নারীর গা 

গ্রহণ করিলেন না। তিনি জানকীর প্রতিষৃ্তি নির্মাণ পূর্বক ততহাযে 

রূপ ষজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। পতিগতপ্রাণা জানকী লোকপরম্পরায় এই মা 

শ্রবণ পূর্বক ছুনিবার স্বামিপরিত্যাগ-জনিত ক্লেশ অতি কষ্টে সহ ৰা 
লাগিলেন ॥ ৮৭। 

যাহারা 
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কুতসীতাপরিত্যাগঃ স রত্বীকরমেখলাম্। 

বুভুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্॥ ১। 

লবণেন বিলুপ্তেজ্যান্তামিশ্রেণ তমভায়ুঃ | 
মুনয়ো যমুনাতাজঃ শরণ্যং শরণাথিনঃ ॥ ২॥ 

অবেক্ষ্য রামং তে তশ্মিন্ ন প্রজহও স্বতেজস। 

ত্রাণাভাবে হি শাপাস্্াঃ কুব্বন্তি তপসো ব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥ 

প্রতিশুশ্রাব কাকুৎস্থান্তেভ্যো বিদ্বপ্রতিক্রিয়াম্। 

ধর্মসংরক্ষণার্থৈব প্রবৃত্তির্ভবি শাঙ্গিণঃ ॥ 8 | 
তে রামায় বধোপায়মাচখ্রবিবুধদিষঃ। 
দুর্জয়ৌ লবণঃ শূলী বিশুলঃ প্রার্থতামিতি ॥ ৫॥ 
আদিদেশীখ শক্র্ং তেষাং ক্ষেমায় রাঘবঃ | 

করিয্যন্নিব নামাস্ত যথার্থমরিনিগ্রহাৎ ॥ ৬ ॥ 

০ শল্কৃষ্প দে পসরা 
গপমেখল। ধরাকেই পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১॥ তদনস্তর লবণ নামক 
ক পার্স কালিন্দীকলবাসী মুনিবৃন্দের বঞ্জক্রিয়া লোপ করিতে আরম্ত করিলে 
(কুল মুনিবৃ্ণ শরণার্থী হইয়া শরণাগতবৎসল শ্রীরামের নিকট উপস্থিত 
লন॥২। শ্রীরাম প্রজীরক্ষণে নিযুক্ত, এই হেতু তাপসেরা তখন আপন 
নি তেগঃপ্রতাবে লবণের বধসাধন করিণেন না? কারণ, রক্ষকের অভাব 

নেই শাগান্তর প্রয়োগ করিয়া খষির। কষ্টার্জিত তপস্যার ক্ষর করিয়া থাকেন ॥৩| 
শনন্ঘন রামচন্দ্র বিদ্প্রশমনার্থ মুনিগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। কারণ। 
বান্ নারাষণ ধরধরক্ষার্থই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন॥ ৪ 

*ওধন তাপসবৃন্দ শ্রীরামের নিকট স্ুরশক্র লব] রাক্ষসের বধোপায় সন্বন্ধে এই 

গার বষিনেন যে, উহার হস্তে যে সময় শ্ বিগ্বামান থাকে; তখন অস্থুর যার 

নাই ছকধয় হয়) সুতরাং যখন সে শূল ত্যাগ করিবে, তখন তাহাকে সংগ্রামার্থ 
কবিবেন ॥ ৫1 

|জদনন্ধর রঘুবংশধুবদ্ধর রামচন্দ্র তীপসগণের মঙ্গলকামনায় লবণরাক্ষসের 



৩৯৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ঘঃ কশ্চন রধুণাং হি পরমেকঃ পরন্তপঃ 
অপবাদ ইবোতসর্গং বাবর্তৃযিতুমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ 

অগ্রজেন প্রযুক্তাশীস্ততো৷ দীশরথী রথী 

যষৌ বনস্থলীঃ গশ্যন্ পুষ্পিতাঃ স্থরভীরভীঃ ॥ ৮॥ 
রামাদেশাদনুগতা৷ সেনা তম্যার্থসিদ্ধয়ে | 

পশ্চাদধায়নার্থস্ত ধাতোরধিরিবাভব ॥ ৯ ॥ 

আদিফ্টবত্ মুনিভিঃ স গচ্ছংস্তপতাং বরঃ। 
'বিররাজ রৎপ্রষ্টৈর্বালখিলোরিবাংশুমান্ ॥ ১০। 
তস্য মা্গবশীদেকা বভূব বসতি্ধতঃ। 

রথম্বনোত্কণ্মবগে বাস্মীকীর়ে তপৌবনে ॥ ১১। 

তমূষিঃ পুজয়ামাস কুমারং ক্লাম্তবাহনম্ । 

তপঃগ্রতা বসিদ্ধাভিরিশেষগ্রতিপত্তিভিঃ ॥ ১২ ॥ 
ধর টি পিিশিি 

টে: টি পাশিপশশীিনি 

সংহারার্থ শক্রদ্রের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুর নাম সার্থক বা 

তাহার অতিপ্রেত ॥ ৬॥ অপবাদবিধি যেমন উতৎসর্গবিধিকে বাঁধা দিতে মাং 

রঘুবংশীয়দিগের মধ্যে যে কেহ হউন ন| কেন। সেইরূপ একাকাই শকদমনে দয 

হইয়! থাকেন, তাহাতে সনেহ নাই ॥ ৭॥ 

তদনন্তর দৃশরথনন্দন নির্ভীক শক্র্র' অগ্রজ শ্রীরামের আনীর্কাদ লী গর 

ুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ বনভূমি দর্শন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন | ৮1 

উপসর্দ যেমন অধ্যয়নার্থক ইও$ ধাতুর অনুবর্তন কবে, রামের আজ্ঞা শক 

বামনাপূরণার্থ সেনারৃন্দও সেইরূপ তাহার অনুগামী হইল॥ ৯॥ তাগদা? 

পথ নির্দেশ করিয়। দিলেন, মহাঁতেছ শক্রর সেই পথে গমন করিতে লাগিদেন 

ুধ্য যেমন বাঁলধিল্যমুনিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে গমন পুর্ধক শোত] গা 

গমনকালে শত্রপ্নও সেইরূপ শোতা পাইনৃত লাগিলেন ॥ ১০ তিনি গিয়া 

বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত্রি অবস্থিতি করিলেন । যখন তিনি সেই তগোধুদ 

প্রবেশ করেন, তখন তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনিতে আশ্রমবাসী হরিণকুল উতবা 

হইয়া! উঠিল ॥ ৯১॥ তখন রাজকুমার শক্রদ্ের বাহন শ্রান্ত হইয়াছিল; ধ্্ 

বাল্সীকি নিজ তপঃপ্রভাবে অত্যুত্কষ্ট উপচার সকল সংগ্রহ করিয়া যখারিধাদ 

ভীহার অতিধিসধকার সম্পাদন করিলেন ॥ ১২॥ পৃথিবী যেমন সমগ্র ঝো 
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তন্তামেবাস্ত যামিন্যামন্তরবত্বী প্রজাবতী । 
স্থতাবসূত সম্পন্নৌ কোষদগ্ডাবিব ক্ষিতিঃ॥ ১৩॥ 

সন্তানশ্রবণাদ্ভ্রাতবঃ সৌমিত্রিঃ সৌমনস্থাবান্ | 
প্রাঞ্জলিমু্নিমামন্ত্র প্রাতযুক্তরথো যযৌ ॥ ১৯ ॥ 
সচ প্রাপ মধুপদ্বং বুম্তীনস্যাশ্চ কুক্ষিজঃ। 

বনা করমিবাদায় সত্বরাশিমুপস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥ 

ধূমধূো! বসাগন্ধী জ্বালাবভ্রশিরো রহঃ | 

ক্রব্যাদ্গণপরীবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ ॥ ১৬ 

মপশুলং তমাসাগ্ভ লবণং লক্ষাণানুজ; | 

রুরোধ সংমুখীনো হি জয়ো রঙ্গ, প্রহারিণাম্ ॥ ১৭ ॥ 
নাতিপধ্যাপ্তমালক্ষা মও্কুক্ষেরগ্ক ভোজনম্। 

দিষ্ট্যা ্মসি মে ধাত্রা ভীতেনেবোপপাদিতঃ ॥ ১৮ ॥ 
ও ম শর ঠি ্ -- শি তি শী শট শি চিত ৮ 

ও গরম করেন, শক্রর্রের ভ্রাতৃজায়। জানকীও সেইরূপ সেই এজনীতেই দুইটি 
[দ্র ্রসব করিলেন ॥ ১৩॥ অগ্রজের পুল্রোৎ্পত্তিসংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বমিত্রাকুমার 
্ান্রর গীভির পরিসীম। রহিল না । (অনন্তর ) রঞজনীপ্রভাতে তিনি করযোড়ে 
[মিবরকে অভিবাদন পূর্বক রথাবোহণে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥ 

ক্রমে ্রমে শক্র্ন লবণরাক্ষসের মধূপন্র' নামক নগরীতে সমাগত হইলেন। 
্থীনস্তনয় লবণও সেই সময়ে বন হইতে রাজকরশ্বরূপ জীবসকল সংগ্রহ করিয়া 
গুধানীতে উপস্থিত হইল ॥ ১৫ ॥ তাহার বর্ণ ধৃ্রের স্তায়। অঙ্গের গন্ধ বসাগন্ধের 
দু”, কেশকলাপ অগ্নশিখার ন্তায় পিঙ্গল এবং মাংসতোজী নিশাচর-সমূহে সে 
রিবেছিত। তাহাকে দর্শন করিলেই সঞ্চরণশীল চিতাগ্সি বলিয়া অন্থমিত হয় ॥১৬। 
নিই শক্রদ্ধ দেখিলেন। লবণের হস্তে তৎকালে শূল বিদ্যমান নাই। 
ণনে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবন্টোধ করিলেন। শক্রর রন্ধন্বেষণ করিয়। 
াকে প্রহার করিতে ধাহারা উদ্ভত হন, বিয্রী। তাহাদেরই অভিমুখী হইয়া 
কন সন্দেহ নাই ॥ ১৭ || 
(শকরত্বকে দর্শনযাত্র) লবণ রাক্ষস তাহাকে এই বলিয়া তঞ্জন করিয়া উঠিল, 
[তা অগ্ আমার অর্ঠরের ( তৃপ্তিপ্রদ) খাগ্ অপ্রচুর দর্শন করিয়াই বোধ হয়, 
শু আমার সৌভাগ্যবশে তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিগ়াছেন।» এই 



৩৯৮ কালিদাসের গ্স্থাবলী। 

ইতি সন্তভ্জ্য শক্প্বং রাক্ষসম্তজ্ভিঘাংসয়া। 

প্রাংশুমুৎপাটয়ামাস মুস্তান্তম্বমিব দ্রমম্ ॥ ১৯ ॥ 

সৌমিত্রের্নিশিতৈবাপৈরন্তরা শকলীকুতঃ | 

গাত্রং পুষ্পরজঃ প্রাপ ন শাখী নৈখ তেরিত; ॥ ২০ ॥ 
বিনাশাৎ তস্থ বৃক্ষম্ত রকষত্তস্মৈ মহোপলম্। 
প্রজিঘায় কৃতান্তস্ত মুষ্টিং পৃথগিব স্থিতম্ ॥ ২১।॥ 
এন্দরমন্ত্রমুপাদায় শত্রত্েন স তাড়িতঃ। 

'সিকতান্বাদপি পরাং প্রপেদে পরমাণুতাম্ ॥ ২২। 
তমুপাদ্রবছুগ্ঠম্য দক্ষিণং দোনিশাচরঃ | 
একতাল ইবোত্পাতপবনপ্রেরিতো গিরি; ॥ ২৩॥ 

কাঞ্চেন পত্রিণা শক্রঃ স ভিন্নহৃদয়ঃ পতন্। 

আনিনায় ভূবঃ কম্পং জহারাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ২৪। 
০০ পপ ক পাল পাশা ৮১ নী 

বলিয়! সে শক্রপ্নের বধকামনায় অবলীলাক্রমে মুস্তান্তক্সসদৃশ এক অত্যু্ বক্ষ 

পাটিত করিল ॥ ১৮-১৯॥ (দুর্বত্ সেই বৃক্ষ নিক্ষেপ করিবামা্র ) শক্ত গ 
মধ্যেই তীক্ষু বাণরাশি দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয্ব। ফেলিলেন ; সেই বৃষষ হা 
অল স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না; বৃক্ষের পুষ্পপরাগমাত্র কেবল তীহার গান্র 
হইয়াছিল ॥ ২০॥ 

বৃক্ষ বিফল হইল দেখিয়। লবণরাক্ষপ এক বিণাল পাষাণখগ্ড লইয়। এত 

উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। এ পাষাণখণ্ডের সর্ধস্থানেই যেন শমন-রাঙের | 

পৃথকৃতাবে সংস্থিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল ॥২১॥ তখন শত্রদও এরা 

লইয়া ৪ পাষাণথণ্ডকে এক্ূপভাবে আহত করিলেন যে, উহা! বানুকা হে 

সু সুক্ষ কণায় পরিণত হইয়া পড়িল ॥ ২২॥ তথন রাক্ষস দক্ষিণবাছ উ্ো 

পৃর্বক শক্দ্্ের প্রতি গ্রধাবিত হইল। (ৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হা 

উৎপাতবায়ুচালিত একমাত্র তালরৃক্ষবিশিষ্ট পর্বত চলিয়া যাইতেছে ।২৩। (দেখ 

দেখিতে ) শত্রু বেঞ্চবান্ত্র-সহায়ে পরম শক্র লবণের বক্ষঃহথল বিদী্ঘ ঝা 

ফেলিলেন; সে ভৃতলে নিপতিত হইবামাত্র তাহার দেহের গুরুতারে মেনু 

উপস্থিত হইল; কিন্তু তাহার সংহারে তপোবনবাদিগণের হৃৎক্প রি 

হইল॥ ২৪ ॥ তঁৎকালে সেই গতাস্ু শক্র লবণের উপর বিহন্নকুণ নিপতিত ৰ 



রঘুবংশম্। ৩৯৯ 

বয়সাং পড্ক্তয়ঃ পেতুহৃতম্যোপরি বিদ্বিষঃ। 

তং প্রতিদ্ন্দিনো মুদ্ধি, দিব্যাঃ কুস্থুমবৃষটয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 

সহত্বা লবণং কীরস্তদা' মেনে মহৌজসঃ। 
ভাতুঃ সৌদর্য্যমাতআনমিন্দজি্ধশোভিনঃ ॥ ২৬॥ 

তষ্ সংস্ত,য়মানস্ত চরিতার্থৈস্তপত্থিতিঃ | 
গুশুভে বিক্রমোদগ্রং বীড়য়াবনতঃ শির? ॥ ২৭ ॥ 

উপকুলং স কালিন্দ্যাঃ পুরীং পৌরুষড়ষণঃ। 
নির্মমে নির্মমোহর্থেযু মথুরাং মধুরাকৃতিঃ ॥ ২৮॥ 

যা সৌরাজ্যাপ্রকাশাতির্বতৌ পৌরবিভৃতিভিঃ 
দর্গাভিয্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা ॥ ২৯ ॥ 

ত্র সৌধগতঃ পশ্যন্ যমুনাং চক্রবাকিনীম্। 

হেমভক্তিমতীং ভমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে ॥ ৩০ ॥ 

সখ] দশরগস্তাপি জনকম্থা চ মন্ত্রক । 

 সগচ্জারোভ্যতীত্যা মৈথিলেয়ৌ যথাবিধি ॥ ৩১। 
শা পাশীঁ শি াপ্পাশীপীপিশটটি লুল, 

ং তাহার রতি শক্রদ্ের শীর্ষদেশে গগনতল হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে 
গল। ২৫ | বারপ্রবর শত্রুর লবণের বধসাধন পূর্বক আপনাকে মেঘনাদ- 
থা মহাবীরধ্য ভ্রাতা লক্ষণের সহোদর বলিরা গৌরব অন্ুতব করিতে 
গলেম॥ ২৬॥ তখন তাপসবন্দ চরিতার্থ হইয়। শক্রদ্নের বলবিক্রমের প্রশংসা 
[তে আবন্ত করিলে লঙ্জাবশে তীাহাঁর উচ্চমস্তক অবনত হইয়া পরম শোত। 
গকবিল॥২৭॥ তৎপরে পৌরুষভূষণে বিভূষিত, সৌম্যরূপী, বিষয়নিষ্প হ 
ঘর ঘমুনাতীরে মথুর! নামে এক পুরী নির্মাণ করিলেন ॥ ২৮ ॥ সুরাঙ্জার পালন- 
সেই ষথুরাপুরবাসিগণ উশ্বর্ধ্যসমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিমান্ হইয়! উঠিল। তদর্শনে 
ধ হইল যেন, সুরপুরী হইতে অতিপ্নিজ্ত লোকসংগ্রহ করিয়া এই মথুরাতে 
নিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে ॥ ২৯॥ শ্রপ্ পুরীর অট্টালিকোপরি "মান হইয়া 
ধলেন, চক্রবাক-মিথুনে সমাকীর্ণ! কালিম্দীনদী ভূমির কাঞ্চনখচিত বেণীর ন্যায় 
ভাপাইতেছে; তদর্শনে তাহার শীতির পরিসীমা রহিল না ॥ ৩০। 
চর জনকরাজবি ও কোশলপতি দশরথের সখা মন্তরকর্তা খষিপ্রবর বাঙ্মীকি 

প্রতি প্রীতিহেতু সীতার গর্ভজাত পূত্রয়ের জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পাদন 
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স তৌ কুশলবোন্ম.ফ্টগর্ভর্রেদৌ তদাখ্যয়া। 
কবিঃ কুশলবাবেব চকার কিল নামতঃ ॥ ৩২ ॥ 

সা্গঞ্চ বেদমধ্যাপ্য কিঞিদুৎক্রান্তশৈশবৌ | 
স্বকৃতিং গাপয়ামাস কপিপ্রথমপদ্ধতিম্ ॥ ৩৩ ॥ 

রামস্ত মধুরং বৃত্তং গায়ন্তো মাতুরগ্রতঃ। 
তদ্িয়োগব্যথাং কিঞ্চিৎ শিখিলীচক্রতুঃ স্থুতৌ ॥ ৩৪। 
ইতরেহপি রঘোর্বংশ্যাস্রয্ত্রেতাগ্লিতেজমা | 

তদ্যোগাৎ পতিবত্বীষু পত্রীন্বাসন্ দ্বিসুনবঃ ॥ ৩৫। 
শক্রঘাতিনি শক্রদ্পঃ স্্বাহৌ চ ব্শ্রুতে। 

মথুরাবিদিশে সুষ্বোর্নিদধে পর্বজোতস্থকঃ ॥ ৩৬॥ 
ভূয়ন্তপোব্যয়ো মাতৃদ্বাল্লীকেরিতি সোইতাগাৎ। 
মৈথিলীতনয়োদ্গীতনিস্পন্দমৃগমা শ্রমম্ ॥ ৩৭। 

করিলেন ॥ ৩১॥ সেই পুক্রদ্ধয়ের মধ্যে একজনের কুশ দ্বারা ও অন্তটির ন' 

( গোপুজ্ছরোম ) দ্বারা গর্ভক্েদ মাক্িত হইয়াছিল) এই হেতু মহঘি তাহারে 
কুশ ও লব নামকরণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ ক্রমে ক্রমে কুমারদ্বয়ের শৈশরকাল ঘতী 

হইল। বাল্পীকি তাহাদিগকে সমগ্র সার্গ বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। গর, 
কবিগণের আদিসোপানস্বরূপ নিজকৃত' রামায়ণকাব্য তাহাদিগকে গান'করাই 

প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৩॥ কুমারদয় জননী সীতার নিকট শ্রীরামের মধুরচরত গ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে (তঙ্ভুবণে) জানকীর পতিবিরহবেদনার অনেক না, 

হইল ॥ ৩৪॥ 

এ দিকে গার্পত্যাদি বহিত্রয়ের স্টায় মহাতেজ! রঘুকুলতিলক তরত দক্ষ 

শত্রুর এই তিন ত্রাতার নিজ নিজ তার্ধ্যার ছুই দুইটি করিয়া কুমার জনগণ 

করিল ॥৩৫ ॥ জ্যষ্প্রিয় শক্রপ্ন দুই পুত্রের শক্রঘাতী ও সুবাছ নামকরণ করিরেন। 

তন্মধ্যে -তৃরিশান্্জঞজানবিশারদ শক্রঘাতীকে মথুরা ও স্থুবাুকে বিদিশা নী 

আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥৩৬ জানকীকুমারদ্য়ের সঙ্গীতশ্রবণে মাত্রায় 
_ নিশ্পন্ম হইয়া অবস্থান করিত। পুনরায় সে স্থানে থাকিলে গাছে তাহার ঘা 

সম্পাদন করিতে খবিবর বাদদীকির তপোবিয় ঘটে, এই আশদা় শর গা 
ুনর্বার তথায় 'বস্থিতি করিলেন না তিনি সে আশ্রম অতিক্রম পূর্বক (ঘ? 



রঘুবংশম, | ৪8৬১ 

বশী বিবেশ চাষোধ্যাং রথ্যাসংস্কারশোভিনীম্। 

লবণস্ত বধা পৌরৈরীক্ষিতোহত্যন্তগৌরবম্ ॥ ৩৮ ॥ 
স দদর্শ সভামধ্যে সভাসন্ভিরূপস্থিতম্। 

রামং সীতাপরিত্যাগাদসামান্যপতিং ভূবঃ ॥ ৩৯ ॥ 

তমত্যনন্দৎ প্রণতং লবণীস্তকমগ্রজঃ | 
কাঁলনেমিবধাৎ প্রীতস্তরাধাড়িব শাঙ্গিণম্॥ 3০ | 

স পৃষ্টঃ সর্বতো বার্তমাখ্যদ্রাজ্জে ন সম্ততিম্। 
প্রত্যর্পয়িষ্যতঃ কালে কবেরাগ্তম্ত শাদনাৎ ॥ ৪১ ॥ 

অথ জানপদে বিপ্রঃ শিশুমপ্রাপ্তযৌবনম্। 
অবতার্ধ7াঙ্কশয্যাস্থং দ্বারি চক্রন্দ ভূপতে; ॥ ৪২ ॥ 

শোচনীয়াসি বন্থুধে ! যা বং দশরথাৎ চ্যুতা। 

রামহস্তমনুপ্রাপ্য কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা ॥ ৪৩ ॥ 
শু .-.. শশীীশ্ীশীাট  াশাাা শালা শী _ শশী তিশা 

মুখে) প্রস্থান করিলেন ॥৩৭॥ তত্কালে অযোধ্যার রাজপথ স্মুসংস্কৃত 

1 পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল; জিতেন্দ্রিয় শক্রপ্র সেই পথে অযোধ্যায় 
টহইলেন+ লবণরাক্ষপকে বধ করাতে পুরবাসিগণ তৎকালে সগৌরবে 
কে দর্শন করিতে লাগিল ॥৩৮॥ তিনি অযোধ্যায় উপনীত হইয়া সতাসদ্- 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত, জানকীকে পরিত্যাগ হেতু কেবলমাত্র বসুন্ধরারই পতি 
মকেদর্শন করিলেন ॥ ৩৯॥ তখন দেবরাজ যেমন কালনেমিবধ হেতু সন্তুষ্ট 
| বিষুব অভিনন্দন করিয়াছিলেন,অগ্রজ শ্রীরামও সেইরূপ লবণনিহন্তা প্রণতি- 
যণ শঞ্রপ্বের অভিনন্দন করিলেন ॥ ৪০ ॥ নরপতি শ্রীরাম শত্রপ্নকে মঙ্গলসংবাদ 
করিলে তিনিও সর্বথ! কুশল বিজ্ঞাপন করিলেন? কিন্তু রামচন্দ্রের পুন্রজন্ম- 
দ প্রকাশ করিলেন না; আদিকবি বান্মীকি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াই যথাসময়ে 
কে কুমারদ্বয় প্রদান করিবেন, এই ক])রণেই তিনি এ বিষয় প্রকাশ করিতে 

4 করিয়া দিয়াছিলেন ॥৪১। তদনন্তর একদা জনপদবাসী এক ব্রাহ্মণ অপ্রাপ্ড- 
একটি মৃত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রাঁজদ্বারে আগমন পূর্বক রোদন করিতে 
॥ হইলেন ॥ ৪২ ( তিনি বলিতে লাগিলেন, ) “হে পৃথিবি! একে ত তুমি 
ঃ দশরথের করত্রষ্ঠ হইয়া শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার উপর আবার 

রামচন্ত্রের করগত হইয়া কষ্ট হইতেও কষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ।” ৪৩॥ 
ঠি ছি 



৪০২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

শ্রুতা তন্ত শুচো হেতুং গোপ্তা জিহ্বায় রাঘবঃ। 

ন হাকালভবো মৃত্যুরিক্ষা কুপদমস্পৃশৎ ॥ ৪৪ | 

স মুহূর্ত ক্ষমস্থেতি দবিজমাশ্বাস্তয ঢুঃখিতম্। 

ষানং সম্মার কৌবেরং বৈবন্বতজিগীষয়া ॥ ৪৫ ॥ 

আত্তশক্বত্তদধ্যাস্ প্রস্থিত; স রঘুদ্বহঃ। 

উচ্চচার পুরস্তস্ত গুঢরূপা সরস্বতী ॥ ৪৬ ॥ 

_রাজন্! প্রজান্থ তে কশ্চিদপচারঃ প্রবর্ততে । 

তমন্বিষ্য গ্রশময়ের্ভবিতাসি ততঃ কৃতী ॥ ৪৭ ॥ 

ইত্যাপ্তবচনাদ্রামো বিনেষ্যন্ বর্ণবিক্রিয়াম্। 

দিশঃ পপাত পত্রে বেগনিক্ষম্পকেতুনা ॥ 8৮ ॥ 

অথ ধূমাভিতাত্রাক্ষং বৃক্ষশাখাবিলশ্বিনম্। 

দদর্শ কর্চিদৈক্ষা কন্তপস্থান্তমধোমুখম্ ॥ ৪৯॥ 

প্রজারক্ষক নরপতি রঘুপতি বিপ্রবরের শোকের হেতু শ্রবণ পূর্বক ঘারগ 

নাই লঙ্জা প্রাপ্ত হইলেন। কারণ, ইহার অগ্রে অকালমৃত্যু ইক্ষাকুবংশ বন! 

স্পর্শ করে নাই ॥৪৪॥ তিনি তখন শোকাকুল ব্রাহ্মণকে “আপনি মু 

প্রতীক্ষা, করুন্? বলিয়া আশ্বীস প্রদান পূর্বক শযনরাজকে পরাজয় করিবার ঘঃ 

লাষে কুবেরের পুষ্পকরথকে স্মরণ 'করিলেন ॥ ৪৫ ॥ (স্মৃতিমাত্র পুঁপকব্যিগ 

সমুপস্থিত হইল । ) রথুকুলধুরক্ধর রামচনর শ্গ্রহণ করিয়া গুপকানে-মারেঃ 

পূর্বক প্রস্থান করিলেন । সেই সময়ে তাহার পুরোভাগে এইরূগ এক অশরীি 

আকাশবাণী উপস্থিত হইল যে, 'নরপতে! আপনার প্রজাপুঞ্রমধ্যে কেন ্ 

অপচার সংঘটিত হইয়াছে, তথ্যানুসন্ধন পূর্বক তাহার প্রতিবিধান করন) 

হইলেই আপনি কৃতক্ৃত্য হইতে সমর্থ হইবেন ॥ ৪৬-৪৭॥ রাম এইরগ বি 

বাণী শ্রবণ পূর্বক ব্রা্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়েব র্মবিকারনিবারণাভিলাষে দ্রতবেগ! 

নিষ্কম্পপতাকাশোভিত রথারোহণে সমস্তাৎ ভ্রমণ করিতে আরম্ত করিবেন 

তদনস্তর ইক্ষকুবংশগ্রভব রামচন্দ্র দেখিলেন। একটি লোক তবলা, 

বিলিত হইয়া অধোমুখে অবস্থান পূর্বক তগন্তায় নিরত রহিগাছে রি 

( প্রলিত) অপি বিস্বমান ) তাহার ধূমপানে মেই ব্য 

তামবর্ণ ধারণ করিয়াছে ॥ ৪৯॥ শ্রীরাম তাহার নাম ও কুলপরিচাি 



এ ংশমৃ। ৪০৩ 

পৃউনামান্থয়ো রাজ্ঞা স কিলাচষট ধৃমপঃ | 
আত্মানং শম্ব,কং নাম শূদ্রং স্রপদার্থিনম্ | ৫০ | 
তপস্যনধিকারিত্বাৎ প্রজানাং তমঘাবহম্। 

শীর্ষচ্ছেষ্ঠং পরিচ্ছিচ্য নিয়ন্তা! শস্ত্রমাদদে ॥ ৫১ ॥ 

স তদ্বক্তং হিমক্লিষটকিপ্ন্ষমিব পন্ঈজম্। 
জ্যোতিফষণাহতশাশ্র কনালাদপাতয়ৎ ॥ ৫২ | 
রুতদণ্ড; স্বয়ং রাজ্ঞা লেভে শূদ্রঃ সতাং গতিম্। 

তপস! দৃশ্চরেণাপি ন স্বমার্গবিলজ্ঘিনা ॥ ৫৩ ॥ 

রঘুনাথোইপাগস্ত্যেন মাগসন্দশিতাত্বান]। 

মহৌজসা সংযুযুজে শরৎকাল ইবেন্দুনা ॥ ৫3 | 
কন্তযোনিরলঙ্কারং তশ্যৈ দিব্যপরিগ্রহম্। 
দাদৌ দন্তং সমুদ্রেণ গীতেনেবাত্মনিক্ষয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ 
তং দধন্মৈথিলীকণ্টনির্যাপারেণ বান্না । 
পশ্চান্নিববৃতে রাম; প্রাক পরাস্থৃদিজাত্মজঃ ॥ ৫৬॥ 

1 দল 525৯৯, 

রিলে মেই ধুমপাধী তাপস কহিল, “আমার নাম শম্কুক, আমি শৃদ্রজাতি। স্বর্গ- 

নাথ তগস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছি॥ ৫০ ॥ তপস্যান্ষ্ঠানে অনধিকার হেতু প্রজা- 
পে অধল্যাণকর সেই শূদ্রকের মন্তকচ্ছেদন কর| উচিত, এই বিবেচন! করিয়! 

কনিযস্ত। শ্রীরাম তৎক্ষণাৎ শস্্ গ্রহণ করিলেন ॥ ৫১॥ সেই শূদ্রকের মুখমণ্ডল 
গ্পিঙ্ে দগ্ধগ্ঞ় হইয়াছিল, শ্রীরাম উহা হিমপরিকিষ্টপরাগ পদের শ্টায় 
মাণ হইতে পাতিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৫২॥ সেই শ্দ্রক স্বয়ং নরপতি কর্তৃক 
ত হইয়া সাধুদিগের শ্তায় গতি প্রাপ্ত হইল ; সে যেরূপ গতি লাত করিল, 
ধিকারছুষ্ট কঠোর তপশ্চরণ দ্বারাও তাহা লাত করিতে সমর্থ হইত না॥ ৫৩। 
অনন্তর গথিমধ্যে অতি তেজন্থী খষিপ্রবর অগস্ত্যের সহিত রামচন্দরের সাক্ষাৎ 
। ব্ধাবসানে শরৎখতুর সহিত যেমন গিষ্জরিচনদ্রমার সুসত্তাবে মিলন ঘটে, 
[দের তৎকালীন মিলনও সেইরূপ হইল ॥ ৫৪॥ কুস্তযোনি মহামুনি অগস্ত্য 
কে নিঃশেষরূপে পান করিলে আত্মনিক্রয়ার্থ সমুদ্র যে স্থুরবাঞ্চিত দিব্যবিভূষণ 
সি করিয়াছিল, অগন্ত্য প্রীরামকে সেই সকল অলঙ্কার প্রদান করিলেন ॥ ৫৫। 
॥ম জানকীর কণ্ঠালিঙ্গনসম্ব্ধবিরহিত বাহুতে ধষিগ্রদত্ত সেই বিভুষণ ধারণ 

০৯শাশশিনি শা শশী াশাশীটি 
পাপ 



8০৪ কালদাসের গ্রস্থাবলা। 

তস্থ পূর্ব্বোদিতাং নিন্দাং দবিজঃ পুক্রসমাগতঃ। 

তা নিবর্রয়ামাস ত্রাতুৈববস্বতাদপি ॥ ৫৭। 
তমধ্বরায় মুক্তাশবং রক্ষঃকপিনরেশ্বরাঃ। 

মেঘাঃ শশ্তমিবান্তো ভিরভ্যব্ষন,পায়নৈ? ॥ ৫৮ ॥ 
দিগৃভ্যো নিমন্ত্রিতা শ্চৈনমভিজগা, মহ্ষয়ঃ | 

ন তৌমান্যেব ধিষ্যানি হিত্বা জ্যো তির্ধায়ান্যপি ॥ ৫৯। 

উপশল্যনিবিষস্তৈশ্চতুদ্পরমুখী বতৌ | 

'অযোধ্যা স্উলোকেব সগ্ভঃ পৈতামহী তনুঃ ॥ ৬০ ॥ 

শ্লীঘান্ত্যাগোহপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্বংশবাসিনঃ। 

অনন্জানেঃ সৈবাসীৎ যম্মাজ্জায়! হিরগ্ময়ী ॥ ৬১। 

বিধেরধিকসম্তারস্তত; প্রবৰৃতে মখঃ। 

আসন্ যত্তর ক্রিয়াবি্বা রাক্ষসা এব রক্ষিণঃ ॥ ৬২॥ 

পূর্বক অযৌধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। এ দিকে তাহার আগমনের পূর্বেই 

বিপ্রশিস্ত পুনজ্জাঁবন লাত করিল।॥ ৫৬॥ তখন সেই বিপ্র পুত্রলাত করিয়া শম 

রাজের নিকট হইতে পুক্রোদ্ধারকারী নরগতি রথুবরের স্তব দ্বারা পৃরবরৃত দিদা 

প্রত্যাহার করিলেন ॥ ৫৭॥ অনন্তর অশ্বমেধযজ্ঞান্ুষ্ঠানে রামের অভিলাষ হন 

তিনি যক্জীয় অশ্বকে অবাধে বিচরণ কর্দরবার জন্য বন্ধনমুক্ত করিয়া দিজেন। মে 

যেরূপ শস্তের উপর জলবর্ষণ করে, সেইরূপ রাক্ষদরাজ বিভীষণ। বানরপতি ১] 

এবং অপরাপর রাজার নানাপ্রকার উপচৌকন দ্বারা শ্রীরামের অতিনদদন ক 

লেন॥ ৫৮॥ তখন কেবলমাত্র ভূলোক হইতে নহে, নিমন্ত্রি মহধিবৃন ছ্যোঙ্ি 

স্থানসকল বিসর্জন পূর্বক দিগ্দিগন্ত হইতে সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইতে আর
ঃ রন 

লেন॥ ৫৯॥ সেই সকল পবিভ্রচিত্ত খধিবরেরা নগরোপান্তে অবস্থিতি করিন 

তীহাদিগের দ্বারা চতুদ্বণরমুখী অযোধ্যানগরী যেন লোকস্থটিকারী গিতা 

দেহের ন্যায় শোতা ধারণ করিল ॥৬০ ॥ শ্রীরাম গ্রাগ্বংশ-নামক যজজগৃহে রি 

করিলেন; তিনি আর অন্য নারী গ্রহণ করেন নাই) সীতার কাঞচনমযী গর 

িরাণ পূর্বক তত্ধারা সহধর্িণীর কার্য নিষ্গাদন করিয়াছিলেন। এই কার, 

কর্তৃক বিসর্জনও জানকীর পক্ষে ক্লাঘার বিষয় হইয়াছিল শ্১। রা 

পকল দ্রব্যসন্তায় সংগৃহীত হইল, তাহা বিধিবিহিত,উপকরণ 
অপেক্ষা? 
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অথ প্রাচেতসোপজ্ঞং রামায়ণমিতস্ততঃ | 
মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুগু রুচোদিতে৷ ॥ ৬৩॥ 
ৃন্তং রামস্য বাল্ীকেঃ কৃতিস্ত কিন্নরন্বনৌ । 
কিং তদৃষেন মনো হ্মলং স্তাতাং ন শৃখতাম্ ॥ ৬৪ ॥ 
রূপে গীতে চ মাধুর্যযং তয়োস্তজ২জ্ঞৈনিবেদিতম্। 
দদর্শ সাঁনুজো রামঃ শুশ্রাব চ কুতৃহলী ॥ ৬৫। 
তদগীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রমুখী বভৌ। 
হিমনিষ্যন্দিনী প্রাতনির্বাতেব বনস্থলী ॥ ৬৬ ॥ 
বয়োবেশ্বিসংবাদি রামস্ত চ তয়োস্তদা | 
জনতা! প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিঠঠত ॥ ৬৭ ॥ 
উভয়োর্ন তথা লোকঃ প্রাবীণ্যেন বিসিস্ষিয়ে | 
নৃপতেঃ প্রীতিদানেষু বীতস্পৃহতয়া যা ॥ ৬৮ ॥ 

- স্পী ি শীশিপী পিএস 
শিট 

শালি 

(ধিক। ইতিপূর্বে যাহারা যজ্ঞের বিতর উৎপাদন করিত, রামের যজ্ঞান্থষ্ঠান 
ইলে সেই সকল রাক্ষসেরাই তাহার জ্জের রক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬২ ॥ 

ইত্যবসরে এদিকে সীতার কুমারদ্বয় লব ও কুশ গুরু ধাষিবর বান্মীকির [াঞ্জার তাহার বচিত রামায়ণ গান করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম 
ধিলেনখ। ৬৩॥ একে ত শ্রীরামচন্দ্রের ৬পবিব্র) চরিত, তাহার উপর বান্ধী- 
চর রচনা, আবার গায়ক কিন্ররক্ঠ লব-কুশ স্থতরাং (সকলের মনোহরণ 
ইল) উহা ব্যতীত আর কোন্ পদার্থ শোতৃরন্দের মন হরণ করিতে সমর্থ 
ইবে? ৬৪॥ কুশ-লবের রূপ ও সংগীত মাধুরধ্য জ্ঞাত হইয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রামের নিকট নিবেদন করিল; রামও ভ্রাতৃগণসহ কুতুহলী হইয়া ভ্রাভূ্বয়কে নিও তাহাদিগের সংগীত শ্রনণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥ ৬৫ ॥ ( সংগীত 
স্ত হইলে) সতাস্থিত সকলেই গীতশ্রবণে একাগ্রচিত্ত হইলেন; সকলেরই নেত্রে 
শবারি বিগলিত হইতে লাগিল | প্রভাতকাণে হিমবন্ষিণী বায়ুবিরহিতা বনভূমি 
নস শোভা পায়, তত্কালে সেই সভা সেই প্রকার শোভা ধারণ করিল ॥ ৬৬॥ গমের বয়াক্রম ও বেশ ভিন্ন আর সমস্ত আকারগত সৌসাৃশ্ঠ সেই লবকুশে মান; তদর্শনে সমস্ত লোক সেই ্াতৃদ্বয়ের প্রতি নির্নিমেষনেত্রে দৃষ্টিপাত কা রহিলেন॥ ৬৭ ॥ নরপতি রামচন্দ্র পারিতোধিক-প্রদানে প্গ্ভত হইলে লব- 
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গেয়ে কো নু বিনেতা বাং কম্ত চেয়ং কৃতিঃ কবে: | 

ইতি রাজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্কৌ তৌ বাল্সীকিমশংসতাম্ ॥ ৬৯। 
অথ সাবরজে! রামঃ প্রাচেতসমুপেয়িবান্। 

উরীকৃত্যাত্নো। দেহং রাজ্যমন্যৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭০ ॥ 

স তাবাখ্যায় রামায় মৈথিলেয়ো তদাত্মাজৌ | 
কবিঃ কারুণিকৌ বত্রে সীতায়াঃ সম্পরিগ্রহম্ ॥ ৭১॥ 

তাত! শুদ্ধা সমক্ষং নঃ সময! তে জাতবেদসি | 
'দৌরাত্যাপ্রক্ষসস্তান্ত নাত্রত্যাঃ শ্রদধুঃ প্রজাঃ ॥ ৭২ | 
তা? স্বচারিত্র্যমুদ্দিশ্য প্রত্যার়য়ত মৈথিলী । 
ততঃ পুক্রব্তীমেনাং প্রতিপতস্তে দাজ্ঞয়া ॥ ৭৩।| 

ইতি প্রতিশ্তে রাজ্ঞ৷ জানকী মাশ্রামান্মুনিঃ | 

শিষ্যৈরানায়য়ামাস স্ষসিদ্ধিং নিয়মৈরিব ॥ ৭৪ | 
৮. শশা্পীশ্ী পাপা শিীশ্পিশীশিীশি শীতে শিিশিশিসিসিশিসট সী মিরর 

পাপা 

কুশ তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকীশ করিলেন ) তদর্শনে সকলের বের বিশ 

য়ের সঞ্চার হইল, লবকুশের গীতিচাতুধ্য দেখিয়াও সেরপ বিম্ময় জন্মিল না।$/1 

অনন্তর রাজা রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই গীত কে রচনা করিয়াছেন এ. 

তোমরাই বা কাহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া? শ্রীরাম এই প্রশ্ন কর্মি 

লব-কুশ বাল্সীকির নাম করিলেন ॥ ৬৯৭ তখন ভ্রাতৃগণসহ রামচন্দ্র দামী 

নিকটবর্তী হইয়া আপনার দেহ ভিন্ন সমগ্র রাজ্য তাহাকে সমর্পণ করিলেন। "| 

তখন পরমদয়ারীল কবিপ্রবর বাল্ীকি কহিলেন, 'এই শিশুদ্ধয় সীতার 

জাত, আপনারই পুল।” এইরূপ পরিচর দিয়া তিনি জানকীকে গ্রহণার্ধ অর 

রোধ করিলেন ॥ ৭৯ ॥ 

শ্রীরামচন্্র বলিলেন, “ভাত! আপনার বধূ গানকী আমাদিগের দি 

বহ্ছিপরীক্ষায় পবিত্র হইঘাছেন? কিন্তু নিশাচরপতি দশাননের দৌরাদ্া 

এখানকার প্রজ্জার| তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয। বিশ্বাস করিতেছে না) সুতরাং ক 

সীতা নিজ চরিত্রসন্বন্ধে গ্রজাপুণ্ধের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, তৎগ্ আপনার 

আজ্ঞায় সপুভ্র। জানকীকে গ্রহণ করিব ॥” ৭২-৭৩| 

নররাজ রঘুপতি এই প্রকার প্রতিষ্ষতি করিলে' নিয় দ্বারা যেমদ য় 

আনীত হয়, মহবিপ্রবর বাল্মীকি সেইরূপ শিষ্যমণ্ডলী দ্বার| আশ্রম হইতে সী 
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অন্েদ্যরথ কাকুতস্থঃ সমিপাত্য পুরৌকসঃ। 
কবিমাহ্বায়য়ামাস প্রস্ততপ্রতিপত্তয়ে || ৭৫ ॥ 
স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুজ্রাভ্যামথ সীতয়া। 
খচেবোদর্চিষং সূরধ্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ ॥ ৭৬ || 
কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতিচক্ষুষা] । 
মন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা ॥ ৭৭ ॥ 
জনান্তদীলোকপথাৎ প্রতিসংহৃতচক্ষষঃ | 
ত্থন্তেহবাডমুখাঃ সর্বেন ফলিত ইব শালয়ঃ ॥ ৭৮1 
তাং দৃগ্টিবষয়ে ভর্ভুমু্নিরা শ্থিতবিষ্টরঃ। 
কুরু নিঃসংশয়ং বসে ! স্ববৃত্তে লোকমিত্যশাৎ ॥ ৭৯ ॥ 
অথ বাল্মীকিশিষ্কেণ পুণ্যমাবর্জিতং পয়ঃ। 
মাচম্যোদীরয়ামাস সীতা সত্যাং সর্বতীম্ ॥ ৮০ ॥ 
বাউঅনঃকম্্মভিঃ পত্যো ব্যভিচারো যথা ন মে। 
তথা বিশ্বস্তরে দেবি ! মামন্তর্ধাতুমর্থসি || ৮১ || 

নানঘন করিহলন | ৭৪ ॥ ককুত্স্থকুলধুরম্ধর রামচন্দ্র সীতার পরীক্ষার্থ একটি দিন 
ণ করিবা পোরবৃন্দকে সমবেত করিলেন; মহধি আদিকবি বান্মীকিও আহত 
ইলেন | ৭৫ ॥ উদাতাদি স্বরসংবলিত ধক দ্বারা যেমন চণ্ডরগ্ি সুর্যের আরাধনা 
'রনে হর, সেইরূপ খধিপ্রবর বাল্ীকি লব, কুশ ও জানকী দ্বারা চিত্তবিনোদনার্থ 
হাতেজা শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৬ ॥ 
গাণকী কাষায়বন্গ পরিধান ও আপনার পাদমূলে চক্ষদ্পন বিস্টাস পূর্বক তথায় 

গঠিত হইলে তাহার প্রশান্তদেহ দেখিয়াই সকলে তাহাকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান 
রিতে লাগিল॥ ৭৭ তখন প্রজাপুঞ্র জানকীর দিক্ হইতে নেত্র প্রত্যাহরণ 
ব্বক ফলিতশালিধান্ঠের সায় অবনতমস্তকে অবস্থান করিল ॥ ৭৮॥ তৎপরে 
ধাুনি বান্মীকি আসনে সমাসীন হইয়া জানকীকে কহিলেন, “বৎসে ! তুমি 
তির সমথুধে আপনার চরিত্রসন্বনধ লোকের সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া দেও ।”৭৯। 
ঈশস্তর জানকী বান্দীকিশিল্ত কর্তৃক আহত পবিত্র জলে আচমন পূর্বক এই 

খর সত্যবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮৭ ॥ “হে বিশ্বস্তরে দেবি বসুষ্ধরে ! 
মি শরীর। মন ও কর্ধ দ্বারাও স্বামীর প্রতি যদি কোনরূপ ব্যভিচার না করিয়া | 



৪৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

এমমুক্কে তথা সাধব্যা র্ধাাৎ সঙ্যোভবাদ্ভূবঃ | 

শাতহ্দমিব জ্যোতিঃ প্রতামগ্ডলমুদ্যযৌ ॥ ৮২। 
তত্র নাগফণোতক্ষিপুসিংহাসননিষেদুষী | 

সমুদ্ররশন! সাক্ষাৎ প্রাছুরাসীদ্বস্থন্ধরা ॥ ৮৩ || 

সা সীতামঙ্কমারোপ্য তর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্। 

মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন পাতালমত্যগাৎ ॥ ৮৪।। 

ধরায়াং তস্য সংরস্তং সীতাপ্রত্যর্ পৈষিণঃ। 

গুরুবিধিবলা পেক্ষী ক্ষময়ামাস ধ্বন্িনঃ ॥ ৮৫ || 

খধীন্ বিস্জ্য য্ান্তে স্থৃহৃদশ্চ পুরস্কৃতান্ । 

রামঃ সীতাগতং ন্েহং নিদধে তদপত্যয়োঃ ॥ ৮৬॥ 

যুধাজিতন্য সন্দেশাৎ স দেশং সিন্ধুনামকমূ। 

দদৌ দত্তপ্রভাবায় ভরতায় ভূতগ্রজঃ ॥ ৮৭ | 
তরতস্তত্র গন্ধববান্ যুধি নিজ্জিত্য কেবলম্। 

আতোগ্ভং গ্রাহয়ামাল সমত্যাজয়দাযুধম্ || ৮৮ ॥ 

থাকি, তাহা হইলে আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দান কর ॥'৮১ পতিরতা জানা 

এই প্রকার বলিবামাত্র সগ্যোজাত ভূগহ্বর হইতে বিছ্যুদগ্নিবৎ এক জ্যোতি 

সমুখিত হইল ॥ ৮২ ॥ সেই জ্যোতির্মগুলের অত্যন্তর হইতে সাগরমেখলা সাঙ্গং 

বনু্ধরা আবিভূর্তা হইলেন। মর্পরাজের ফণার উপর সিংহাসনে তিসি দয 

লীনা ॥ ৮৩।॥ জানকী সেই সময়ে পতি রামচন্দ্রের দিকে নেত্স্থাপন পূর্বক অর 

স্বিতি করিতেছিলেন, ধরাসতী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া! রসাতলে প্রবেশ করিনেন। 

রাম পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও সে কগায় কর্ণপাত করিলেন না॥ ৮৪॥ তধ 

জানকীকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য রামের বাসনা জন্মিল ) তিনি তু হইয়া ধর 

তীর প্রতি ধনুর্দারণ করিলে দৈবশক্তিদরশ' কুলগুরু বশিষ্ঠ তাহার রোধের রা 

করিলেন ॥ ৮৫ ॥ অনস্তর শ্রীরাম যজ্জসমাপনান্তে অত্যাগত মুনিরৃন্দ ও বা 

পুরস্কৃত করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। রামের সীতাগত গেহতার তখন পৃ 

. দ্বয়ের উপর সন্নিবেশিত হইল ॥ ৮৬॥ তৎপরে গ্র্জাপালক রাম তরতা 

যুধাজিতের আদেশানুসারে তরতকে অতুল ্র্য্যের সহিত সিদ্ধুদেশের না 

প্রদান করিলেন'। ৮৭॥ সেই দেশে ভরতের হস্তে গ্র্ধেরা মে গা 
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স তক্ষপুফলৌ পুজৌ রাজধান্যোস্তদাখ্যয়োঃ। 
অভিষিচ্যাভিষেকাহো রামাস্তিকমগাৎ পুনঃ ॥ ৮৯।। 
অঙগদং চন্দ্রকেতুঞ্চ লক্ষমণোহপ্যাত্বসস্তবৌ | 
শাসনাদ্রঘুনাথস্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ ॥ ৯০ ॥ 
ইত্যারোপিতপুক্রান্তে জননীনাং জনেশ্বরাঃ | 
হর্তলোকপ্রপন্নানাং নিবাপান্ বিদধুঃ ক্রমাৎ ॥ ৯১ ॥ 
উপেতা মুনিবেশোহ্থ কালঃ প্রোবাচ রাঘবম্। 
রহঃ সংবাদিনো পশ্যেদাবাং যস্তং ত্যজেরিতি ॥ ৯২ |, 
তথেতি প্রতিপন্নায় বিবৃতাত্বা নৃপায় সঃ। 
আচঢখো দিবমধ্যাস্ম্ঘ শাসনাত পরমেঠিনঃ ॥ ৯৩ || 
বিদ্বানপি তয়োদণস্থং সময়ং লক্ষাণোহভিনৎ | 
ভীতো দুর্বাসসঃ শাপাৎ রামসন্দর্শনার্থিনঃ ॥ ৯৪ | 

শশা শিপ শিাসীাটাটাশাীটা শিক এল জা 

ইল? ওণত তাহাদিগকে নিরন্ব করিয়া কেবল বাণাধারী করিলেন ॥ ৮৮ ॥ 
রহেণ ছুই পু্ের নাম তক্ষ ও পুষ্কল। ভরত দেই ছুই পুত্রকে তীহাদিগের 
স্বনামচিহ্নিত তক্ষশিল! ও পুঙ্কলাবতী নামক রাজধানীদ্বয়ে অভিষিক্ত করিরা 
নন্বাণ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ৮৯॥ বামের আজ্ঞায় লক্মণও আপনার 
পুত্র" অঙ্গন ও চন্্রকেতুকে কারাপথের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ১০ | 
ই প্রধারে রামপ্রয়ুখ লোকপতিগণ নিজ নিজ পুত্রদিগকে রাজ্যে প্রতিঠিত 
রণ সব্গত মাতৃবর্গের যথাক্রমে পারলৌকিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৯১) 
শিপ্তর একদা কাল খষিবেশ ধারণ করিয়া রামচন্তরের নিকট উপস্থিত হই- 
বলিলেন, “বিরলে আমরা ছুই জনে কোন বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথন 
বব, ৩ৎকালে যে ব্যক্তি আমাদিগকে দর্শন করিবে, তোমাকে তাহাকে পরি- 
11 করিতে হইবে।” ৯২॥ রামচন্দ্র “তথান্্' বলিয়া প্রতিশ্রত হইলে কাল 
জযৃত্তি ধারণ পৃর্বক কহিলেন, 'পরমৈষী খিধাতার আদেশে এখন তোমাকে 
থরে গমন করিতে হইবে ॥? ৯৩॥ | কাপের সহিত রামচন্ত্রের কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে বাসা খষি কে দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে তৎকালে লক্ষণ উপস্থিত 
শন ধবিশাপভয়ে ভীত হইয়া তিনি পুর্বোজ বৃত্তান্ত জ্ঞান্ত হইয়াও রাম ও 

৫৯ 
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সগত্বা সরযূতীরং দেহত্যাগেন যোগবিৎ। 

চকারাবিতথাং ভ্রাতুঃ প্রতিজ্ঞাং পূর্ববজন্মনঃ ॥ ৯৫ ॥ 
তশ্সিন্নাত্ুচতুর্ভাগে প্রাউনীকমধিতস্থ'ষি। 

রাঘবঃ শিথিলং তস্থোৌ ভূবি ধর্মস্ত্রিপাদিব ॥ ৯৬॥ 
সনিবেশ্য কুশাবত্যাং রিপুনাগার্ুশং কুশম্। 

শরাবত্যাং সতাং সুক্তৈজ্ঞনিতা শ্রুলবং লবমূ্।। ৯৭। 
উদক্ প্রতস্থে স্থিরধীঃ সামুজোহগ্লিপুরঃসরঃ। 

* অন্থিতঃ পতিবাৎসল্যাৎ গৃহবজ্জমযোধায়া ॥ ৯৮ ॥ 
জগৃহস্তস্ত চিন্তজ্ঞাঃ পদবীং হরিরাক্ষসাঃ। 

কদন্বমুকুলস্থুলৈরভিবৃষটীং প্রজা শ্রুতি; ॥ ৯৯ || 
উপস্থিতবিমানেন তেন ভক্তানুকম্পিনা। 

চক্রে ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরযুরনুযায়িনাম্ || ১০০ ॥| 

যদ্গোপ্রতরকাল্পোহভৃৎ সংমর্দস্তত্র মজ্জতাম্। 

অতস্তদাখ্যয়া তীর্থং পাঁবনং ভূবি পপ্রথে ॥ ১০১ ॥ 

কালের রহম্নিয়ম তঙ্গ করিলেন ॥ ৯৪ ॥ তথৎ্পরে যোগবিৎ লক্ষণ সরমূতী 

গমন পুর্বক শরীর বিসঙ্ন করিয়া জ্যেষ শ্রীরামের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনেন৯ 

সর্বাগ্রে আপনার চতুর্থাংশতৃত লক্ষ পরলোকে প্রস্থিত হইলে শ্রীরাম বরা 

ধর্ধের ন্ঠায় অবসরনতাবে ধরাতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৯৬| তান 

স্থিরবুদ্ধি বামচন্ত্র শক্ররূপ হ্তীর অঙ্ুশ্বরূপ কুশকে কুশাবতীতে প্রতিটি ব' 

লেন। ধাহার মনোহর বাগ্বিন্যাসে সাধুবর্গের অশ্রগাত হয়, সেই লব শরাব্ 

রাজোর আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎপরে শ্রীরাম ভ্রাত্র্দসহ ঘর 

পুরোবর্তী করিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় বোধ হই দে 

পতিবাৎসল্যহেতু অযোধ্যাপুরী গৃহত্যাগ পূর্বক রামের অনুগামিনী হা 

ছেন॥ ৯৭৯৮॥ সেই সময়ে এজাবৃন্দের কদমবপুপ্পতুল্য স্কুল অশ্রবিনু দা 

পথ অভিষিস্ত হইল; রামের চিত্ত রাক্ষস ও বানরের! সেই পথে রাশে রা 

গামী হইল ॥ ৯৯॥ বিমানারঢ় তক্তবৎসল রামচন্দ্র সরযূনদীকে অনুযারিগ 

র্গারোহণের সোপান করিয়া দিলেন॥ ১০*॥ তখন সমস্ত বোর ৮ 

নিমজ্জন করাতে সেই জনসংর্দ যেন গোপ্রতরণের সদৃশ হইয়া উঠি 4 
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স বিভূবিবুধাংশেষু প্রতিপন্নাতমুত্তিষু। 

ত্রিদশিভৃতপৌরাণাং স্বর্গাস্তরমকল্পয়ৎ॥ ১০২ ॥ 
নিবর্ত্যেবং দশমুখশিরশ্ছেদকার্ধযং স্থরাণাং, 
বিষক্সেনঃ স্বতনুমবিশৎ সর্ববলোকপ্রতিষ্ঠাম্। 
লঙ্কানাথং পবনতনয়ং চোভয়ং স্থাপযিত্বা, 

কীত্তিস্তস্তদ্রয়মিব গিরৌ দক্ষিণে চোত্তরে চ ॥ ১০৩॥ 

ইতি শ্রীরঘবংশে মহাকাব্যে কালিদাঁসকতৌ শ্ীরাম্বর্গারোহণো নাম 
পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥ 

পা শী পিপাসা 
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গগেতরে সপ্ত রঘুপ্রবীরা, জোষ্ঠং পুরোজন্মতয়া গুণৈশ্। 
চক্ঃ কৃশং রত্রবিশেষভাজং, সৌদ্রাত্রমেষাং হি কুলানুসারি ॥ ১। 
তে সেতৃবা ্লাগজবন্ধমুখ্যেরত্যুচ্ছি,তাঃ কর্্মাভিরপাবন্ধেঃ। 
শান্যান্যাদেশ-প্রবিভাগসীমাং, বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীয়ুঃ ॥ ২॥ 

ঠান “গা প্রতরণ' নামে পবিত্র তীর্থ বায় ধরাতলে প্রথিত হইয়াছে॥ ১০১। 
[শীত সু্রীবপ্রমুখ সকলে নিজ নিঞ্জ মৃত্তি ধারণ পূর্বক সুরপুরে প্রস্থান 
[লে বিভু ব্ামচন্দ্র স্ুরতাবাপন্ন পৌরবৃন্দের জন্য নৃতন স্বপ্থান্তরের নির্দেশ 
না দলেন ॥ ১*২॥ তগবান্ নারায়ণ এই প্রকারে রাক্ষস রাবণের সংহার- 
দেবন্বের হিতসাধন পূর্বক লঙ্কাপতি বিভীষণ ও পবননন্দন হনুমান্ এই 

গনকে দুইটি কাতিজ্তস্তের স্তায় দক্ষিণে চিত্রকুটে ও উত্তরে হিমাচলে সংস্থাপন 
যা সব্মলোকের আশ্রয়ম্বরূপ নিজমৃষ্ঠিতে পুনর্বার প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১০৩ 

খামের নিব্বাণলাভের পর লবপ্রমুখ সপ্ত রদুবীরেরা গুণশ্রেষ্ঠ ও বয়োঞ্োষ্ঠ 
॥ হুণকে বহরাঞ্জির আধিপত্য প্রদান করিলেন। কারণ, ল্রাতৃসৌহার্ ইহা. 
'র কুলপরম্পরাগত॥৯। সেতুগঠন, আকর হইতে হস্তিগ্রহণ, কৃষি, পণ্ুরক্ষণ 
দি খেষ্ঠ শ্রেষ্ট ফলবান্ কার্ধ্যর অনুষ্ঠান প্রভাবে তাহারা নিরতিশয় বলশানী 
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চতুভূজাংশপ্রভবঃ স তেষাং, দানপ্রবৃত্তেরনুপারতানাম্। 

স্বরদ্িপানামিব সামযোনিভিন্নোইষ্টধা বিপ্রসসার বংশঃ ॥ ৩। 
অথার্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে, শধ্যাগৃহে স্ৃপজনে প্রবুদ্ধ;। 

কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশামদৃষপূর্ববাং বনিতামপশ্যৎ ॥ 8॥ 
সা সাধুসাধারণপাধিবর্দেঃ, স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহৃতভাসঃ। 

জেতুঃ পরেষাং জয়শব্পূর্ববং, তন্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো৷ ববন্ধ ॥ ৫। 

অথানপোার্গলমপাগারং, ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্। 

সবিস্ময়ো। দাশরথেস্তনূজঃ, প্রোবাচ পুর্ববাদ্ীবিস্তন্সঃ ॥ ৬। 
লব্বান্তর! সাবরণেহপি গেহে, যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে। 

বিভর্ষি চাকারমনিবৃতানাং, মণালিনী হৈমমিবৌপরাগম্ ॥ ৭। 
কা ত্বং শুভে কস্ত পরিগ্রহে বা, কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে। 

আচক্ষ মন্তা বশিনাং রঘূণাং, মনঃ পরস্ত্ী বিমুখপ্রবৃত্তি ॥ ৮। 
হইয়া উঠিলেন? কিন্তু সমুদ্র বেমন নি বেলাভূমি অতিক্রম করে না, হার, 

সেইরূপ আপন আপন রাজ্যের সীমা অতিক্রম করেন নাই ॥২॥ বিষুর অব 
বতার শ্রীরাম হইতে উৎপন্ন, দানধর্ম্মে নিরতিশয় আসক্ত কুশলবাদির 

সামবেদোখ অষ্টদিক-হস্তীর বংশের গায় আট ভাগে বিভক্ত ও বিস্তীর্ণ হইল। ৩1 

একদা নিশ্ীথকালে দীপশিখ স্তিমিত ও ভবনস্থ লোক সকল নিজ নিজ শান 

গারে নিত্রিত আছে; ইতাবসরে সহসা কুশের নিদ্রাতঙ্গ হইল। তিনি দেখিনে। 

বিরহবেশধারিণী অপুষটপূর্বা একটি নারী পুরোভাগে দণ্ডায়মান ॥ 8॥ মাধ 

কৃতি সেই রমণী ইন্্রতল্য প্রভাসম্পর।, সাধুজনতোগ্য-রাজস্রীমান্। অরিবগা 

কুশের নিকট জয়োচ্চারণ সহকারে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন || না 

নন্দন ধনুর্ধর কুশ শয়নাগারের দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও মুকুর-পতিত এ্রতিবিষ ঘ? 

সেই কামিনীকে গৃহে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সধিস্ময়ে দেহের ূর্বভাগ 

করিয়া বলিলেন, “কল্যাণি ! এই রুদ্ধদ্বারূশয়নগৃহে কি প্রকারে প্রবেশ করির। 

তোমার বিশেষ কোন যোগবলও দৃষ্ট হইতেছে না) দেখতেছি, ভুমি হিপ 

রি পদ্মিনীর স্যার ক্লেপতার বহন করিতেছ॥ ৬-৭॥ কল্যাণি! তুমি কে? রি 

সী আমার নিকটেই বা আপিয়াছ কেন? রথুবংশীয়গণ জিতে বি 

তাহাদের চিত্ত সর্বদাই পরাধুখ, এই সমন্ত বিবেচনা করিয়া নির্ভয়ে মামার 

উত্তর দেও ॥” ৮॥ 



রঘুবংশমূ। ৪১৩ 

তমব্রবীৎ সা গুরুণানবদ্া, যা নীতপৌরা স্বপদোশ্মুখেন | 

তম্তাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাথাং, জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মা্ ॥ ৯। 

বন্ষকসারামভিভূয় সাহং, সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা। 

সমগ্রশক্তৌ যি সূর্যযবংশ্যে, সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্ ॥ ১০ ॥ 

বিনর্ণতল্লাটশতো নিবেশঃ, পর্যযস্তশালঃ প্রভৃণা বিনা মে। 

বিডন্বরতাস্তনিমগ্নসূর্য্যং, দিনান্তমুগ্রানিলভিনমেঘম্ ॥ ১১ ॥ 

নিশান ভাত্বৎকলনৃপুরাণাং, ষঃ সঞ্চরোহভূদভিসারিকাণাম্। 

নদশ্যুখোক্কাবিচিতামিবাভিঃ, স বাহাতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥ ১২॥ 

আস্ফালিতং য প্রমদাকরাগ্রৈমৃদি্গবীরধ্বনিমন্থগচ্ছৎ | 

বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদন্তঃ, শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্ ॥ ১৩।॥ 
বৃক্ষেশয়া বষ্টিনিবাসভঙ্গাৎ, মুদর্গশব্দাপগমাদলাম্তাঃ | 

প্াপ্তা দবোন্ধাহতশেষবহীঃ ক্রীড়ামযুরা বনবহিণন্বমূ॥ ১৯ ॥ 

কুশেব এইবপ প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক সেই অনিন্দনীয়া: বমত্ী কহিলেন, “মহারাজ ! 

পনাৰ পিত। খন নিজ পদে প্রস্থান করেন, পেই সময়ে দোষবিরহিতা যে 

থাধ্যা? অধিবাসির্প্দকে সঙ্গে লইয়। গি়াছিলেনঃ আমিই সেই অনাথা অযো- 

4 অধিবেণত1॥৯॥ সুনপতির শাসনপালনগুণে উৎসববিভূতিতে আমি 

বযবশ] ঠইর। কুবেরের অলকাপুরীকেও পর্নাভূত করিতাম ? সংপ্রতি প্রভু- 
ক্মান্ গর্য্যকুলধুরদ্ধর আপনি বর্তমানেও দেখুন, আমার কিরূপ শোচনীয় 

থা ধরটিয়াছে ॥ ১০ ॥ প্রভু নাই, সুতরাং শত শত প্রাসাদ তগ্ন, প্রাচীর সকল 

ইত; কাজেই দিবাশেষে ক্্যদেব অন্তগত ও প্রবল সমীরণবেগে জলদজাল 
ছন্ন হইলে সন্ধ্যাকালের যে দশ! ঘটে, আমার বাসগৃহের অবস্থাও সেইরূপ 
মাছে ॥ ১১॥ পূর্বে রান্রিকালে অভিসারিকার। উদ্ভাসিত নূপুরের শ্রুতিস্খ- 
শগ কণিতে করিতে নিয়ে যে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইত, এখন জস্থৃকীরা 
শি্শত উদ্ধার সাহায্যে শব্দ করিতে করিতে পেই রাজমার্গে মাংসের অন্বেষণ 

য়া বেডাইতেছে ॥ ১২॥ পূর্বে জলক্রীড়া-সময়ে যে বিমল"দীর্ঘিকাবারি 
ীকুলেব হস্তাগ্র দ্বারা আস্ফালিত হইয়া ঞ্তিমনোহর মৃদঙ্গের গভীর ধ্বনির 

'কবণ কৰিত, এখন সেই স্বচ্ছ জল আরণ্য মহিষকুলের শৃঙ্গ দারা আলোড়িত 
পাতে আর সেব্লপ শ্রতি্বখকর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না॥ ১৩॥ ক্রীড়া- 

রর আবাসযষ্টি ভগ্ন হওয়াতে বৃক্ষের উপর শয়ন করিতেছে মুদলশবের 
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সোপানমাগেঁষু চ যেষু রামা, নিক্ষিপ্তব্যশ্চরণান্ সরাগান্। 

সষ্ভো হতন্যপ্কভিরঅদিগ্ধং, ব্যাক্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে॥ ১৫। 
চিত্রদ্বিপাঃ পল্মবনাবতীর্ণাঃ, করেণুভিদতিম্ণালভঙ্গাঃ। 
নখাম্বুশীঘাতবিভিন্নকুস্তাঃ, সংরন্ধসিংহপ্রহ্ৃতং বহন্তি ॥ ১৬। 
্তন্তেষু যোষিতপ্রতিযাতনানামুৎক্রান্তবর্ণক্রমধূসরণাম্। 

স্তনোত্বরীয়াণি ভবস্তি সঙ্গাৎ, নির্মৌকপট্যঃ ফণিভিবিযুক্তা ॥ ১৭ 

কালান্তরশ্যামন্ধেষু নক্ত মিতন্ততো রূঢ়তৃণাঙ্করেষু। 

ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োহপি, হার্থোষু মচ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ ॥ ১৮। 
আবর্জা শাখা? সদয়ঞ্চ যাসাং, পুষ্পাণুপাত্তানি বিলীসিনীতিঃ। 

বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ কিশ্যন্ত উদ্ভানলতা মদীয়াঃ॥ ১১। 
পাপী শী শশী শশা শীট 

্পপাপাপিপিপা পা সপ সপ 

অভাবে আর তাহারা নৃত্য করে না এবং বহ্ছিস্ফুলিঙ্ষে তাহাদের কলাগের কি? 

দংশ তন্মীতৃত হওয়াতে এখন তাহারা আরণ্যমঘুরের স্বত|ব ধারণ করিাছছে। ১ 

পূর্ব পুরবালারা৷ আমার যে সকল সোপানমার্গে অলক্তকাক্কিত পদ নিক্ষেণ করিং 

এখন সেই সকল স্থানে ব্যাঘ্বের! মৃগবধ পূর্বক তাহাদের উষ্ণ শোণিতলিগ্ 

ক্ষেপণ করিতেছে ॥ ১৫ ॥ চিত্রপটে যে সমস্ত করেণু চিত্রিত জাছে, যাহা? 

কমলকানন হইতে অবতীর্ণ হইয়া যেন হস্তিগণকে মৃণীলখণ্ড প্রদান করিত, আর 

ধাহারা নির্ভয়ে যেন নিরন্তর কাননে' পরিভ্রমণ করিত, এখন বোষাদধ দিছে 

জীবিত বিবেচনায় নখাস্কুশের প্রহারে সেই সমস্ত চিত্রপটগত হত্তিরনের দ 

বিশীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে ॥ ১৬ স্তপ্তের উপর যে সকল দারুমযা নারীর 

কৃতি বিন্যস্ত ছিল, কালসহকারে বর্ণবিন্ঠাস লোপ প্রাপ্ত হওয়াতে মেঃ ৰা 

প্রতিকৃতি ধৃসরবর্ণ হইয়। পড়িয়াছে ; তাহাঁদিগের উপর সর্পনিঘুক্তি কক দফ 

নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন,উহাদিগের স্তনাবরণ প্রদত্ত হইয়াছে 1১1 

কারসহকারে রাজপ্রাসাদের শ্বেতবর্ণ চূর্ণ সকল বিলুপ্ত হইয় মলিনতা প্রা 

হইয়াছে) সয়ন্তাৎ তৃণাঙ্থরও জন্মিয়াছে ; স্ৃতরাং নিশাকালীন মুক্ত দশ রি 

চন্দ্রকিরণ আর নগরীমধ্যে প্রতিফলিত হয় না॥ ১৮॥ পূর্বে বিলাসিনী রা 

উপবনস্থ যে সকল লতার শাখা সদয়ভাবে আনত করিয়া পুচ করিত এ 

বন্য পুলিন্দদিগের ন্ায় বানরেরা আমার সেই উদ্ভানলতা পক ছন্জি 
1 

ফেলিতেছে ॥ ১৯॥ এখন আর যামিনীফোগে আমার গবাঙ্গ দিয়া নগরাগ 



'রঘুবংশমূ । ৪১৫ 

রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ, কান্তামুখ শ্রীবিযুতা দিবাপি। 

তির্্িযন্তে ক্রিমিতন্তুজালৈবিচ্ছিন্ধধূমপ্রসরা গবাক্ষাঃ ॥ ২০। 
বলিক্রিয়াব্জিতসৈকতানি, ন্নানীয়সংসর্গমনাপ্র,বস্তি | 

উপান্তবানীরগৃহাণি দৃষ্ট, শৃন্তানি দুয়ে সরযূজলানি ॥ ২১॥ 
তদর্থসীমাং বসতিং বিস্জ্য, মামভ্যুপেতৃং কুলরাজধানীম্। 

হিগ্না তনু কারণমানুষীং তাং, যথা গুরুস্তে পরমাত্মূত্তিম্ ॥ ২২। 

নথেতি তশ্যাঃ প্রণয়ং প্রতীতঃ, প্রত গ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘুণাম্। 

পূরপা ভিব্যক্তমুখপ্রসাদা, শরীরবন্ধেন তিরোবডূব ॥ ২৩॥ 
তভূতং সংসদি রাত্রিবৃন্, প্রাতদ্বিজেভ্যো নৃপতিঃ শশংস। 
শরান্বা ত এনং কুলরাজধান্যা, সাক্ষাৎ পতিহে বুতমভ্যনন্দৎ ॥ ২৪ ॥ 

কুশাবনীং শ্রোত্রিয়সাৎ স কত্বা, যাত্রানুকুলেহহনি সাবরোধঃ। 

শনুদ্তো বায়রিবাভ্রবৃন্দৈঃ, সৈন্যৈরযোধ্যাভিমুখং প্রতস্থে ॥ ২৫॥ 

বিখা বিনির্দত হয় না, দিবাভাগে রমণীকুলের বদনচ্ছটায় বাতায়নদ্বার 

[জিত হম্ব না এবং কাঁলসহকারে অগুরুচন্দনমিশিত পবিত্র ধূমনির্গম একে- 
1 বিনুপ্ধ হওয়াতে প্রাসাদ সকল সংপ্রতি কেবল কৃমিকুলসম্ভৃত তন্তজাল 

| করিতেছে ॥ ২০ ॥ সরযুর তটদেশে আর বলি প্রদত্ত হয় না, তাহার 

লে আ৭ গনসাধন সুরৃতিবস্তর সন্বন্ধ নাই এবং তীরপ্রদ্েশস্থ বেতসকুণ্ধে 

ন মুনুখ্যমাত্র নেত্রগোচর হয় না। এই দশ। দেখিয়া আমার দুঃখের পরিসীমা 

১১ আপনার পিতা৷ কার্য্যান্ুরোধে যেমন মান্যী মৃত্তি বিসর্জন পূর্বক 
শারাধণ-ৃণ্ডি ধারণ করিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ কুশাবতী বিসর্জন পূর্বক 

চক বাগধানী অযোধ্যানগরীতে প্রবিষ্ট হউন ॥ ২২ ॥ 

পণ্ণেষ্ঠ কুশ 'তথাস্ত' বলিয়া সানন্দ্বদয়ে সেই রমণীর বাক্যে স্বীকৃত হইলেন। 

শ গুরাধিদেবতার বদনকমলে প্রসাদচিহ পরিস্ফুট হইল, তিনি মান্ধুষী তনু 
হাব পুরঃসর দেবরূপ পরিগ্রহ করিয়। তথা ভইতে তিরোহিত হইলেন ॥ ২৩॥ 

বিন প্রত্যষে রাজা কুশ সভাগত বিপ্রযগ্ুলীর নিকট রজনীবেটিত অদ্ভুত 
বান বর্ণন করিলেন তাহারা শ্রবণমাত্র কুলরাজধানী স্বয়ং তাহাকে পতিত্বে 

| করিয়াছেন, এই হেতু কুশকে আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা অভিনন্দন করিলেন ॥ ২৪ 
্ঃ তধন বেদবিশারদ বিপ্রবর্গের হস্তে কুশাবতীর ভার সমর্পণ পূর্বক 
'দরটারিণীগণসহ শুতদ্দিনে অযোধ্যার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। জলদমালা 



৪১৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

সা কেতুমালোপবনা বৃহস্তিবিহারশৈলানুগতেব নাগৈঃ। 
সেনা রখোদারগৃহা প্রয়াণে, তশ্যাভবও জঙ্গমরাজধানী ॥ ২৬। 

তেনাতপত্রামলমণ্ডলেন, প্রস্থাপিতঃ পুর্ববনিবাসডূমিম্। 
বৌ বলৌঘঃ শশিনোদিতেন, বেলামু্বানিব নীয়মানঃ ॥ ২৭। 
তস্থ প্রয়াতস্ত বরূথিনীনাং, পীড়ামপর্য্যাপ্তমতীব সোঢ়,ম্। 
বনু্ধরা বিষু্পদং দবিহীয়মধ্যারারোহের রজশ্ছলেন ॥ ২৮। 
উদ্যচ্ছমান। গমনায় পশ্চা, পুরো নিবেশে পথি চ ব্রজন্তী। 

সা যত্র সেনা দদূশে নৃপন্ত, তাত্রেব সামগ্রামতিং চকার ॥ ২৯। 
তস্য দ্বিপানাং মদবারিসেকাত, ক্ষুরাতিধাতাচ্চ তুরঙ্গমানাম্। 
রেণু প্রপেদে পথি পক্কভাবং, পাঙ্কোহপি রেগুস্বমিয়ায় নেতৃঃ॥ ৩। 
মার্গৈষিণী সা কটকান্তরেষু, বৈদ্বোষু সেনা বহুধা বিভিন্না। 
চকার রেবেব মহাবিরাবা, বনদ্ধপ্রতিক্রুন্তি গুহামুখানি ॥ ৩১। 

স্পস্পা শশী শশিশীশীশট তি শী টিটি শা বি 

-াশা্পীশশীশীপটি এছ 

যেমন বায়ুর অন্থসরণ করে, সেই সময়ে সৈন্যমগুলীও সেইরূপ তাহার অন্নগাঃ 

হইল ॥ ২৫॥ সৈন্তবৃন্দের গমনসময়ে প্বজপংক্তি উপবনের, অত্যুনত হস্তি 

বিহারপর্ধতের এবং বথসকল বিশাল গৃহের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হওয়াতে বো 

হইল যেন? রাজধানী নিজেই গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥২৬॥ তনচ্ত্রম্ 

মগ্ডিত কুশ এই প্রকারে সেনা'দিগকে পূর্ববামস্থলী অযোধ্ায় প্রেরণ ক 

সৈল্ঠরন্দ যেন চক্রোদরে বেলাভূমিগত সাগরের শ্তায় শোভা গ্রাপ্ত হই 

কুশের গমনসময়ে ধরিত্রীদেবী সেনাগণের বাধ! সহ করিতে অক্ষম হইয়াই ৫ 

ধূলিপটলচ্ছলে আকাশমগ্ডলে আরূঢ হইলেন ॥২৮॥ সৈন্ঠবৃন্দের কিযশ বু 

বতী হইতে বহিগ্গমনের উদ্মম করিল, কিয়দংশ পুরোভাগে অবস্থিতির জ্ 1 

হইয়া উঠিল, কিরদংশ পথিমধ্যে গমন করিতে আরম্ভ করিল) কিন্তু যে 

দর্শকদিগের দর্শনপথে পতিত হইল, ভ্বাহাই থেন সমগ্র বলিয়া বিবেচনা £$ 

লাগিল ॥২৯॥ সেনানারক বাজ! কুশের হস্তিবনদের মদজলক্ষরণে এব দু 

গণের খুরাঘাতে পথিমধ্যে ধূলিপটল পক্কতব প্রাপ্ত হইল এবং কদমসকণ রা 

ধূলিতে পরিণত হইল ॥ ৩০ ॥ 

সৈন্তগণ বিশ্ধ্যগিবির শৃঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া পথ 'অধ্েষণ রশ 

বিভিন্ন হইয়া পড়িল? তখন তাহারা মহা কলরব করিতে করিতে রণ 



রুবংশমূ। ৪১৭ 

স ধাতুভেদারুণযাননেমিঃ প্রভুঃ প্রয়াণধবনিমিশ্রতৃরয্যঃ | 
ব্যলঙ্য়দ্বিদ্ধামুপায়নানি, পশ্যান্ পুলিন্দৈরপপাদিতানি ॥ ৩২ ॥ 

তীর্থে তদীয়ে গজসেতুবন্ধাত, প্রতীপগামুত্তরতোহস্ গ্গাম্। 
অযত্ববালব্জনীবতৃবুর্ৃংসা! নভোলঙ্ঘনলোলপক্ষাঃ ॥ ৩৩। 
স পূর্বজানাং কপিলেন রোষাত, ভম্মাবশেষীকৃতবিগ্রহাণাম্। 
সরালয়প্রাপ্ডিনিমিত্তমস্তন্সিআোতসং নৌলুলিতং ববন্দে ॥ ৩৪ ॥ 
ইত্যধ্বনঃ কৈশ্চিদহোভিরক্তে, কুলং সমাসান্য কুশঃ সরযাঃ। 
বেদিপ্রতিষ্ঠান্ বিততাধ্বরাণাং, যৃপানপশ্ঠচ্ছতশো রঘৃণাম্॥ ৩৫। 
আাধ্য় শাখাঃ কুন্থমদ্রমাণাং, স্পৃষ্ট। চ শীতান্ সরযূতরঙ্গান্। 
তংক্রান্তসৈন্যং কুলরাজধান্যাঃ,প্রত্যুত্জগামোপবনান্তবায়ুঃ ॥ ৩৬। 
অথোপশল্যে রিপুমগ্রশল্যন্তম্তাঃ, পুরঃ পৌরসখঃ স রাজা । 
কুলধবজস্তানি চলধ্বজানি, নিবেশয়ামাস বলী বলানি॥ ৩৭॥ 

৯৮ তা শা াশিিাশাাশশী শীট টিটি শশী 

য গহ্বরমুখ সকল মুখরিত করিয়া তুলিল ॥৩১॥ তাহার রথচক্রের অগ্রদেশ 
গরিকাদি ধাতু বিদারণ করাতে রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং তুর্্যধবনিতে সৈন্- 
নী গমনশন্দ মিশ্রিত হইর়া পড়িল। এই প্রকারে রাঙা কুশ পুলিন্দগণদত্ত 
হার দেখিতে দেখিতে বিন্ধযপর্বত অতিক্রম করিলেন ॥ ৩২ তিনি য়ে 
 বি্বাগিরির অবতরণপথে হস্তী হারা সেতু নিরখাণ পূর্বক পশ্চিমবাহিনী 
বা উত্তীর্ণ হন, তখন হংসশ্রেণী অবনত পক্ষ সঞ্চালন করিয়! কিপৎকালের 
্ট তাঁহার অযন্রসন্তৃত চামরের কার্য্য সম্পন্ন করিল॥ ৩৩॥ তথন রাজা কুশ 
ণাযোগে আলোড়িত সুরধুনীকে প্রণাম করিলেন। তীহার পূর্বপুরুষ সগর- 
॥ানের। কপিলের রোষাগ্িতে ভন্মীভূত হইলে এই স্থুরনদীই তাহাদিগের দেব- 
কলাতের হেতুস্বরূপিণী হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ এই প্রকারে কতিপয় দিবস 
| অতিক্রমের পর রাজা কুশ সরযুকুলে উপস্থিত হইলেন; _দেখিলেন, সেই 
দির ভীরদেশে সতত যজ্ানুষ্ঠানে গিরত রপ্বংণীয় নৃপতিদিগের বেনি-্রতি-. 
? এত শত যূপ প্রোথিত রহিয়াছে ॥৩৫ | নদী-তরঙসম্পর্কে,কুলরাজধানী 
ধ্যার উদ্ভানবামু তখন শীতলতা ধারণ করিয়াছিল এবং পুষ্পসমাকীর্ণ 
ধা কম্পিত করিয়া পথশ্রান্ত সৈম্যমগুলীবেষ্টিত রাজা কুশের প্রত্যুগমন 
৩৬॥ তখন অরিবিজয়ী পুরবৎসল মহা'বল কুলশ্রেষ্ রাজা কুশ চঞ্চলধবজ- 

মণডিত সৈম্যবন্দকে অযোধ্যাপূরীর প্রাজভাঁগে সংস্থীপিত কবালন ॥ ৩৭ ॥ 



৪১৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

তাং শিল্লিসংঘাঃ প্রভৃণ! নিযুক্তান্তথাগতাঃ সন্ততসাধনত্বাং | 

পুরং নবীচক্রুরপাং বিসর্গাৎ, মেঘা নিদাঘগ্নপিতামিবোব্বামূ। ৬ 
ততঃ সপর্ধাঁং সপশৃপহারাং, পুরঃ পরাদ্ধযপ্রতিমাগৃহায়াঃ । 
উপোষিতৈরবস্তবিধানবিস্ভিনিবর্তয়ামাস রঘুপ্রবীরঃ ॥ ৩৯। 
তস্যাঃ স রাজোপপদং নিশাস্তং, কামীব কাস্তাহদয়ং প্রবিশ্য। 

যথারহমন্যৈরনুজীবিলোকত, সম্তাবয়ামাস যথাপ্রধানম্॥ ৪০। 

সা মন্দুরাসংশ্রয়িভিস্তুরলৈঃ, শালা বিধি্তস্তগতৈষ্চ নাগৈঃ। 
পুরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা, সর্বাঙ্গনদ্ধাভরণেব নারী ॥ 8১। 
বসন্ স ত্তাং বসতে রুণাং পুরাণশোভামধিরোপিতায়াম্। 
স মৈথিলেয়ঃ স্পৃহযান্বভূব, তারে দিবে নাপ্যলকেশ্বরায়॥ 8২ 
অথাস্য রত্বগ্রথিতোত্তরীয়মেকান্তপা ওুস্তনলম্ষিহারম্। 

নিশ্বীসহার্যাংশুকমাজগাম, ঘর্মঃ প্রিয়াবেশমিবো পদে ॥ $৩। 

রাঁজা কর্তৃক নিযোজিত শিল্পিবৃন্দ সেইরূপ ভূরিপরিমাণ উপকরণ দ্বারা ছারা 
অযোধ্যানগরীকে নূতন করিয়া তুলিল ॥ ৩৮ ॥ তৎ্পরে রথুকুলবীর কুশ 

যার স্থুবিশাল দেবালয়ে বাস্তৃবিধানবিশারদ উপবাসী লোকমমূহ দ্বারা গর 
সমন্বিত পৃজাবিধি সম্পাদন করিলেন,॥ ৩৩ ॥ কামী ব্যক্তি যেমন কান্ঠার স্ব 

প্রবেশ করে, রাজা কুশও সেইরূপ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিব 

তিনি প্রধান প্রধান সচিবরৃন্দকে মর্্যদান্সারে বাসগৃহ প্রদান পূর্বক ঠাহনিগ 

প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিতেও ক্রটি করিলেন না| ৪০॥ তধনী 

অযোধ্যানগরী বিপণিস্থিত রাণীকৃত নানারূপ পণ্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠ 

যথানিয়মে অশ্বশালায় অশ্ব ও গজশালায় গজরাজি বন্ধনস্তস্তে নিবদ্ধ হইল দৃ্া 

তৎকালে সেই পুরী যেন আন্তরণবিমগ্ডিতা কামিনীর ন্যায় শোড ধা 

করিল ॥৪১॥ এই প্রকারে পুনর্ধার পৃর্ববং অযোধ্যা শৌভামযী হইয়া টা 

বৈদেহীনন্দন রাজা কুশ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ৬৬ 

অমরাবতী ও কুবেরনগরী অলকার প্রতিও তাহার ন্পৃহা জম্মিল না। ৪২: 

অনন্তর গ্রীন্মতু সমাগত হইল। বোধ হইল যেন, কুশরাগের 

মুক্তামনিখচিত টন্তরীয় ধারণ, পাণুবর্ণ কুচমগুলে হার গরিধান এবং নানা 
সঞ্চরণশীল অতি সাক বসত ধারণ প্রতৃতি বেশবিদ্তাসে উপদেশ দিবার 



রঘুবংশম্ | ৪১৯ 

শ্রস্ত্যটিহ্ছাদয়নাৎ সমীপং, দিগুত্তরা ভাত্বতি সন্নিবৃত্তে। 

আনন্দশীতামিব বাম্পবৃষ্টিং, হিমক্রুতিং হৈমবতীং সসর্জ ॥ 8৪ | 
্রবদ্ধতাপো দিবসোহতিমাত্রমত্যর্থমেব ক্ষণদা চ তস্বী। 

উভৌ বিরোধক্রিয়য়া বিভিন্নৌ, জায়াপতী সানুশয়াবিবাস্তাম্॥ ৪৫। 
দিনে দিনে শৈবলবস্ত্যধস্তাৎ, সোপানপর্ববাণি বিমুচনন্তঃ | 

উদ্দগুপন্নং গৃহদীর্ঘিকাণাং, নারীনিতন্বদ্য়সং বভূব ॥ ৪৬ ॥ 
বনেষু সায়ন্তনমল্লিকানাং, বিজ্স্তণোদ্গন্ধিযু কুট্নুলেষু। 

প্রত্যেকনিক্ষিগপদঃ সশব্দং, সংখ্যামিবৈষাং ভ্রমরশ্চকার ॥ ৪9 ॥ 
্েদানুবিদ্ধার্রনখক্ষতাক্কে, ভূয়িষ্ঠসন্দষ্ট শিখং কপোলে। 
ঢযুতং ন কর্ণাদপি কামিনীনাং শিরীষপুষ্পং সহসা পপাত ॥ ৪৮॥ 

নপ্রবাহৈ; শিশিরৈঃ পরীতান্, রসেন ধৌতান্ মলযোন্তবস্। 

শিলাবিশেষানধিশয্য নিন্যর্ধারাগৃহ্ষাতপমৃদ্ধিমন্তঃ ॥ ৪৯ ॥ 
ননারুক্তেবনুধৃপবাসং, বিন্াস্তসা য়ন্তনমল্িকেহু। 
কামো বন্তাত্যয়মন্দবীরধযঃ, কেশেষু লেভে বলম্গনানাম্॥ ৫০। 
গমন হইল ॥ &৩॥ ৩ৎকালে গ্ধ্যদেব অগন্ত্যাশ্রিত দক্ষিণদিক পরি পরিহার 

ক উত্তরূরণ আশ্রয় করিলে উত্তরদিক্ স্ুন্নিগ্ধ অঞ্রাশির স্তায় তুষারসলিল 

৷ করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৮৪ ॥ দ্রিবসের উত্তাপ তখন নির তিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

, রজনীর পরিমাণ হ্রাস হইয়া পড়িল ;* তখন দিবা-নিশি উভয়ে যেন প্রণয়. 

হ সুহকারে বিরোধাচরণ পূর্বক দম্পতির গ্যায় অন্নুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে 
্ট করিল॥ 8৫॥ দিন দিন গৃহসরোবরের শৈবালপংক্তি নিয়গত সোপান- 

জ গরিত্যাগ করিতে লাগিল, পন্মের মৃণালদও উদ্ধ ভাগে সমুখিত হইল) এই 
পারে সরোবরসলিল শনৈঃ শনৈঃ রমণীনিতন্বের সমদৃষ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬॥ 
নিমধ্যে সায়ংকালীন মন্লিকাপুপ্প সকল বিকসিত হইয়া সৌগস্ক্য বিস্তার করিল, 
কুল প্রতি পুপ্পেই চরণক্ষেণ করিয়া গুন্ গুন্ ওঞ্জন-সহকারে যেন তাহাদের 
যা গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৭॥ শিরীষপুষ্প অবলাদিগের কর্ণপুট হইতে 
| পড়িল বটে, কিন্তু নূতন নখক্ষতে অস্ষিত স্বেদবারিসিক্ত গগুদেশে উহার 
1 সংতগ্ন থাকাতে তাহা! আর অকম্মাৎ ভূপতিত হইতে পারিল ন]1॥ ৪৮। 
1ন নোকের যন্ত্রপনপিত নুস্নিষ্ধ জলে সংসিক্ত সুগন্ধচন্দনরসে প্রক্ষালিত শিলা- 
শন পূর্বক বৌদ্রতাপের শাস্তি করিতে লাগিল।॥ ৪৯ ॥ বসফ্ঠাপগমে অবলা- 



8২০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

আপিঞ্জরাবদ্ধরজঃকণত্বাৎ, মঞ্জযুর্ণদারা শুশুভেইজুনস্য। 
দগ্ধবাপি দেহং গিরিশেন রোষাৎ, খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোতবস্য 6) 

মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং পুরাণশীধুং নবপাটলঞ্চ । 

ংবধতা কামিজনেযু দোষাঃ, সর্বেব নিদাঘাবধিনা। প্রমুষ্টাঃ ॥৫২। 
জনস্ত তন্মিন্ সময়ে বিগাড়ে, বভৃবতূো” সবিশেষকান্তৌ। 
তাপাপনোদক্ষমপাদসেবৌ, স চোদয়স্থৌ নৃপতিঃ শশী চ ॥ €৩। 
'অথোর্মিলোলোন্মদরাজংহসে, রোধোলতাপুষ্পবহে সরযা;। 
বিহ্র্ঘ,মিচ্ছা বনিতাসখস্য, তস্থান্তসি ্রীক্মমুখে বতৃব ॥ ৰৃ ॥ 

স তীরভূমৌ বিহিতোপকার্য্যামানায়িভিস্তামপকৃষটনক্রামূ। 
বিগাহিতুং শ্রীমহিমানুরূপং, প্রচক্রমে চক্রধরপ্রভাবঃ ॥ ৫৫। 
স তীরসোপানপথাবতারাদন্তোন্যকেয়ুরবিঘট্রনীভিঃ। 

সনৃপুরক্ষোভপদাতিরাসীদুদিগ্নহংসা সরিদঙ্গনাভিঃ ॥ ৫৬॥ 

দিগের উন্ুকত ধৃপগন্ধামোদিত সায়ংকালীন মঙ্লিকাপুষ্পম্ডিত কেশগাশের বিনা 
বিভ্রমে হীনবীর্ধ্য কামও উত্তেজিত হইয়া উঠিল ॥ ৫০॥ অর্জুনফুলের কিনি 

পিলবর্ণ দীর্ঘ যগ্তরীগুলি পরাগরাশিতে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যে 

হররোধাগ্সিতে ত্মীভূত কামদেবের খ্ভীক্কত ধনু ণ শোভা পাইতেছে।$) 

এই সময়ে গ্রীষ্মখতু মনোজগন্বপর্ণ চুতপল্লব, সুরতি পুরাতন শীধু মন্ ও নব 

পাটলকুন্ুুম প্রভৃতি দ্রব্য সকল সংধোজন করাতে বোধ হইল যেন দিদা! 

আতপসন্তাপ প্রদান করিয়া কামিগণের নিকট যে অপরাধ করিয়াছে, & দা 

ব্যগ্রদান দ্বারা সেই অপরাধের ক্ষালন করিল ॥ ৫২॥ গ্রীন্ম এইরগে বা 

তাবে আবিভূ্তি হইলে তখন কেবলমাত্র উদয়শীল শশধর ও রাজা কুশের গা 

এই ছুইটি দ্রব্য লোকের সন্তাপ দূর করিয়া দিল॥ ৫৩॥ 

এ দিকে তরঙ্গবিহারী সরযুসলিলে রাঞ্হংসমালা বিচরণ করিতে নাগিন 

তীরবর্তী লতাজালের পুষ্পপরাগ & জলে তাসিতে আরম হইল) রাজা রগ জা 

রমমীজন সম্ভিব্যাহারে সেই শ্রীপ্মকালনু প্রতর সলিলে বিহার করিতে অর 

হইলেন। ৫৪ বিফুতুল্য মহাতেজা রাজা কুশ সরযুকুলে পট-মওগ দা 

জালজীবী বীবরকুল্ বারা ( জরগর্স্) কুম্তীরাদি হিংজ জন্তগণবে বরা 

দিলেন; তদনন্তর আপনার এঙধর্য্য ও রতাগাহয়গ অবংকোরডে 

হইলেন ॥ ৫৫ ॥ * কুলবালারা তীর হইতে যখন সোপানমার্ে 



রঘুবংশম্। ৪২১ 
পরস্পরাভ্যুক্ষণতৎপরাণাং, তাসাং নৃপো মজ্জনরাগদর্শী । 
নৌসংশ্রয়ঃ পার্্গতাং কিরাতীমূপাত্তবালব্জনাং বভাষে ॥ ৫৭ ॥ 
পশ্যাবরোধৈঃ শতশো মদীয়ৈবিগাহামানে! গলিতাঙ্গরাগৈঃ | 
স্ধ্যোদয়ঃ সার ইবৈষ বর্ণত পুস্যাত্যনেকং পরযূপ্রবাহঃ ॥ ৫৮ 
বিলুপ্তমন্তঃপুর্বন্দরীণাং, যদপ্তনং নৌলুলিতাভিরস্তিঃ। 
তদধতীভিরদরাগশোভাং, বিলোচনেষু প্রতিমুক্তমাসাম্ ॥ ৫৯ ॥ 
এতা গুরুশ্রোণিপয়ো ধরত্বাদাত্মানমুদুবোঢ়,মশরু,বত্যঃ | ূ 
গাঢাঙ্গ দৈর্বাুভিরপ্দ, বালাঃ, ক্রেশোত্বরং রাগবশাৎু ্লবন্তে ॥ ৬০ ॥ 
অমী শিরীষপ্রসবাবতংসাঃ, প্রভ্রংশিনী বারিবিহারিণীনাম্। 
পারিপ্লবাঃ আোতসি নিম্নগায়াঃ,শৈবাললোলান্ ছলয়ন্তি মীনান্ ॥৬১। 
মাসাং জলাস্ফীলনতৎপরাণাং, মুক্তাফলম্পর্থিষু শীকরেু। 
গয়োধরোৎসপিযু শীধ্যমাণঃ, সংলক্ষ্যতে ন চ্ছিদ্রোহপি হাঁরঃ ॥৬২। 
ন পরস্পরের দেহঘর্ষণজনিত রবে ও পদস্থিত নূপুরশিঞ্জিতে সরযুবিহারী মালা উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিল ॥ ৫৬॥ সেই সকল অবলারা জলে অবতরণ পূর্বক 
৫ পরম্পরের অঙ্গে জলসেক করিতে আরম্ভ করিলেন। জলকেলিতে 
দগকে একান্ত অন্ুরাগিণী দেখিয়া নৌকারোহী রাজা কুশ পার্শবর্তিনী চামর- 
নধারিণী এক কিরাত-কামিনীকে বলিলেন,'কল্যাণি। দেখ,আমার অসংখ্য 
ুরবাঁলাদিগের অবগাহনধৌত অঙ্গরাগ ছারা সরযুর জলপ্রবাহ জলদঞ্জাল- 
৪ টারিকালের ্তায় নানারূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে ॥ ৫৭-৫৮ | অবগাহন- | পুরমহিলাদিগের যে কজ্জলরাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তরণীযোগে 
[ডিত বারিরাশি সেই কজ্জলের পরিবর্তে তাহাদিগের লোচনে মদ্দরাগজনিত 
| বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে ॥ ৫৯॥ নিতম্ব ও স্তনের গুরুতার হেতু এ সমস্ত 
রা দেহবহনে সমর্থ হইতেছে না; তথাপি জলকেলিতে নিরতিশয় অনু- 
| হইয়া কেমুরমণ্ডিত ভুজপাশ দ্বার! অতিকরেশে সন্তরণে প্রবৃত রহিয়াছে ॥৬০। ধারিণী অবলাদিগের কর্ণচ্যুত শিরাষপুশের কর্ণালঙ্কার সকল সরযুর বারি, ২ মিপতিত হওয়াতে শৈবাললোনুপ মতন্তেরা উহ! তক্ষণ করিতে আমিয়া বত হইতেছে ॥ ৬১॥ রমণীগণ সলিলাস্ফালনে নিরতিশয় অন্ুুরাগিনী ; 
ং উহাদিগের কুচলগ্ন মুক্তাহার সকল ুক্তাফলসদৃশী বারিকণার মধ্যে ছিন্ন 
গত হইয়া পড়িতেছে; কিন্ত উহার তাহা কিছুই দেখিতে পাইতেছে না ॥৬২। 



৪২২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

আবর্তশোভা৷ নতনাতিকান্তের্ক্গে৷ ্রবাং দন্চরাঙ্গনানাম্। 
জাতানি রূপাবয়বোপমানান্যদুরবর্তীনি বিলাসিনীনাম্ ॥ ৬৩। 
তীরস্থলীবর্হিভিরুৎকলাপৈঃ, প্রন্সিগ্ধকেকৈরভিনন্দ্যমানম্। 
োত্রেু সংযুচ্ছতি রক্ততাসাং, গীতানুগং বারিমবদ্জবাস্তম্॥ ৬২। 
সন্দফটবস্ত্রেষবলানিতন্বেষিনদুপ্রকা শান্তরিতোড়,তুল্যাঃ। 
অমী জলাপুরিতসূত্রমার্, মৌনং ভজন্তে রশনাকলাপাঃ ॥ ৬৫। 

এতাঃ করোৎ্গীড়িতবারিধারা, দর্পাৎ সখীভির্বদনেষু সিক্তাঃ। 
বাক্রেতরা গ্রৈরলকৈস্তরণ্যম্চুর্ণারণান্ বারিলবান্ বমস্তি॥ ৬৬। 
উদ্বন্ধকেশশ্চ,যতপত্রলেখো, বিশ্লেষিমুক্তাফলপত্রবেষ্টঃ। 
মনোজ্ঞ এব প্রমদামুখানামস্তোবিহারাকুলিতোহপি বেশ; ॥ ৬৭1 
স নৌবিমানাদবতীর্যয রেমে, বিলোলহারঃ সহ 'ভাভিরগ্দ,। 

্বন্ধাবলগ্নোদ্ধ'তপদ্মিনীকঃ, করেণুভিরবন্ট ইব দ্বিপেন্ত্ঃ ॥ ৬৮। 
পপি শশাসিীশীীশশিজি 

দেহের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপমানভ্রব্য সকল এ বিলাসিনী কামিনীগণের নিকট 

রহিয়াছে । এ দেখ, গভীরনাতির সহিত আবর্ত-শোভার। জ্রতঙ্গীর সহিত তর 

তঙ্গীর এবং পয়োধরশোতার সহিত চক্রবাকমিথুনের পার্ৃস্ত লক্ষিত হইতেছে) 
সরযুর বারিপ্রবাহরূপ মৃদক্গনাদ শ্রবণবিবর পরিপূরিত করিতেছে । তীর 

উন্নতকলাপ ময়ূরের শ্রতিস্থধকর কেকারবে উহাকে অভিনন্দন করিতোছ।$ 
শব্দ সুমধুর সঙ্গীতান্ুগত বিলাসিনীগণকৃত হওয়াতে মন বিমোহিত করিতেছে।৬। 

এ মকল রমণীর কাঞ্চনময়ী রশনা বসনলিপ্ত নিতম্বদেশে জ্যোৎললান্তরিত তারকা 

মালার ন্তায় শোত। পাইতেছে এবং জলবেগে উহার স্ত্রপ্রবেশদ্বার রুদ্ধ হা 

আর উহা শবিত হইতেছে না ॥ ৬৫॥ এ দেখ, একটি অবলা গর্বসহকারে কয 

পল্পব দ্বার। সথীর প্রতি জল-প্রক্ষেপ করাতে এ সধীও আবার উহার বানা 

সলিল নিক্ষেপ করিতেছে ৷ এই প্রকারে অবলাবৃন্দ অকুটিন অনকাণে 

কুছুমাদিচূর্ণে অরুণবর্ণ বারিবিন্দু সকল বর্ধণ করিতে নিরত রহিযাছে।% 

আরও দেখ, অবলাকুলের কেশপাশ শিথিলবন্ধ, বদনপন্নে গত্ররচনা বিঃ 

মৌভিকবেষ্টন বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যদিও জলকেলি করাতে উহাদের বে 

রচনা! ছিন্নভিন্ন হইরাছে, তথাপি উহাদিগের শোভা হাস প্রাপ্ত হয় নাই || 

রাজ কুশ কিরাতবালাকে এই প্রকার বলিয়া স্বয়ং "তরণী হতে, 

হইলেন। বারণরাজ যেমন উত্ুলিত পদ্িনীফে স্নধে লইয়া করিনীর দি 
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ততো নৃপেণাদুগতাঃ স্রিয়স্তা, ভ্রাজিযুঃন! সাতিশয়ং বিরেজুঃ। 
প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামাঃ, প্রাপ্যেন্রনীলং কিমুতোম্মযুখম্॥ ৬৯ ॥ 
বর্ণোদকৈঃ কাঞ্চনশৃঙ্গমুক্তৈস্তমায়তাক্ষাযঃ প্রণয়াদসিঞ্চন্। 
তথাগতঃ সোহতিতরাং বভাসে, সধাতুনিস্যন্দ ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৭০ | 
তেনাবরোধ-প্রমদানখেন, বিগাহমানেন সরিদ্বরাং তাম্। 
মাকাশগঙ্গারতিরপ্নরোভিব্ঁতো মরুস্থাননুযাতলীলঃ ॥ ৭১। 

. ষৎ কুস্তযোনেরধিগম্য রামঃ, কুশায় রাজ্যেন সমং দিদেশ। 
 জাস্য জৈত্রাতরণং বিহর্তু,রজ্ঞাতপাতং সলিলে মমজ্জ ॥ ৭২ ॥ 
: স্গাঙা যথাকামমসৌ সদারন্তীরোপকার্ধ্যাং গতমাত্র এব। 

দিব্যেন শুন্যং বলয়েন বাহুমপোঢ়নেপথ্যবিধির্দর্শ ॥ ৭৩। 
জয়শ্রিয়ঃ সংবননং যতস্তদামুক্তপুর্ববং গুরুণা চ যম্মাৎ। 
সেহেহস্ত ন শ্রংশমতো ন লোভাৎ,ন তুল্যপুস্পাভরণো। হি ধীরঃ ॥৭8॥ 
2 শশা ২ শীট শিট শশা শশী ষপ্পাশি শীশিশ িিিতল 

তত হয়, তিনিও সেইরূপ বক্ষঃপ্রদেশে হারযষ্টি আন্দোলিত করিতে করিতে 
দা€ুলের সহিত জলকেলি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ মহাতেজে উদ্ভাসিত 
ঠা কুশের সহিত সমবেত হইয়া অবলাকুল পরম শোতা ধারণ করিল; মুক্তা 
ই ঘ্বোচনগ্রীতিকর, তাহাতে আবার ,সমুজ্জল ইন্রনীলমণির সহিত মিলিত 
ঘে খে অনিব্ধচনীয় শোভ] ধারণ করিবে, ইহা। বিচিত্র নহে ॥ ৬৯॥ তখন 
তলোচনা প্রযদাগণ প্রণয়সহকারে কাঞ্চনশূঙ্গনিঃহত কুদ্ুমাদি জলধারায় 
1 দেহ আভফিক্ত করিতে আরম্ত কারলে নরপতি গৈরিকাদি-ধাতুদ্রবমিশ্রিত 
(তপতির ষ্ঠার নিরতিশয় শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৭০। তিনি অন্তঃপুরবাসিনী 
পাঈুলের সহিত সরিদবরা মরযুতে অবগাহন করাতে বোধ হইল যেন, মন্দা- 
নীলিলে নুরপতি অগরাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৭১॥ 
[সি ধাপরধর অগত্যের নিকট যে দিঁখ্য অলঞার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাপ্যের 
 শাহা তিশি কুশকেই প্রদান করিয়াছিলেন; জলকেলিসময়ে 'সেই জয়শীল 
1ইশের অলক্ষিতে সললিলগর্ভে নিপতিত হইল ॥ ৭২॥ যখন তিনি বাসনা- ূ 
*নকোণসমাপনাস্তে পুরবালাগণ সহ পটমওপে প্রবিষ্ট হইবেন, তখন 

ধ পারধান করিবার অগ্রেই দেখিলেন, তাধার বাহু বলনবশূন্ত হইয়াছে ॥ ৭৩॥ 
শা ধীরপ্রকৃতি সমৃদ্ধিমান কশের নিকট প্রশ্পাভরণ ও বত্বাজন্ঞার উভয়ই মম্রান 



৪২৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ততঃ সমাজ্ঞাপয়দাণু সর্ববানানায়িনস্তদ্বিচয়ে নদীষ্কান্। 

ন্ধ্শ্রমান্তে সরযূং বিগাহ, তমুচ্রল্লানমুখপ্রসাদাঃ ॥ ৭৫ ॥ 

কৃতঃ প্রযত্বো ন চ দেব । লব্ধং, মগ্ং পয়স্যাতরণোত্তমং তে। 

নাগেন লৌল্যাৎ কুমুদেন নৃনমুপাত্মমন্তহদবাসিনা তত ॥ ৭৬॥ 

ততঃ স কৃত্বা ধনুরাততজ্যং, ধনুদ্ধীরঃ কোপবিলোহিতাক্ষঃ। 

গারুত্বতং তীরগতস্তরস্বী, ভূজঙ্গনাশায় সমাদদেহস্ত্রম্ ॥ ৭৭ ॥ 

তশ্মিন হদঃ সংহিতমাত্র এব, ক্ষোভাৎ সমাবিদ্ধতর্গহস্তঃ | 

রোধাংসি নিন্বন্নবপাতমগ্নঃ, করীৰ বন্যঃ পরুষং ররাস ॥ ৭৮| 

তম্মাৎ সমুদ্রাদিব মথ্যমানাত, উদ্স্তনক্রা সহসোন্মমজ্জ। 

লক্ষেম্যেব সার্ধং স্থুররাজবৃক্ষঃ, কন্যাং পুরস্কৃত্য ভূজঙ্গরাজঃ ॥ ৭১। 

বিভূষণপ্রত্যুপহারহস্তমুপস্থিতং বীক্ষ্য বিশাম্পতিস্তম্। 

সৌপর্ণমন্ত্র প্রতিসপ্তহার, প্রহ্ববনির্বন্বরুষে হি সম্তঃ ॥ ৮০। 

 হিভ; বল লেই বিভুপ্রাবেই আন বত হক 
পিতা রামচন্দ্র পুর্বে তাহা ধারণ করিতেন, এই জন্তই তিনি এ আতা 

সহ করিতে সমর্থ হইলেন না॥৭8॥ তখন তিনি আশু আোতম্বতী-সনিঃ 

মজ্জনচতুর জালজীবী বীবরদিগকে অলঙ্কার অন্বেষণার্থ অনুমতি গ্দান করি 

তাহারাও সরধূগর্ভে নিমজ্জন করিল » কিন্তু সফলপ্রযন্্র হইল না। তখন তাহা 

বিষঞচিত্তে নরপতিকে কহিল, “চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু ক্লোনরূগেই দা 

নার জলগর্ভে পতিত বিভৃষণ প্রাপ্ত হইলাম না। রাজন! আমাদের রা 

হয়, সরষুগর্ভশায়ী কুমুদনাগ লোতের বশবর্তী হইয়া সেই আতরণর 

করিয়াছে ॥” ৭৫-৭৬॥ 

তদনন্তর মহাবল ধনুর্ধর রাজা কুশ রৌধবশে আরক্তনয়নে শরাপনে $ 

রোপণ পূর্বক সরযুতটে উপস্থিত হইলেন এবং কুমুদনাগের নিধনকামনায় গা 

ডান গ্রহণ করিলেন ॥৭৭॥ বাণদন্ধান্াত্র সরযুহ্দ সং হইয়া উঠি 

তরঙ্গরূপ বাহুপ্রসারণ সহকারে তটপ্রদেশ নিপাতিত করিয়া বিবরমধগতত 

যায় ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল ॥ ৭৮॥ সমুদ্রমস্থনসময়ে যেমন রী 

কয্তরুর উত্তব হইয়াছিল, কুমুদরনাগও সেইরূপ একটি তন্য়ারদ্ধ হতে রা? 

নক্রসমাকুল হর হইতে সহস| আবিতভূততি হইল। ৭৯॥ তাহাকে অনা? 

সমাগত দর্শনমাত্র রাজা কুশ সংহারাস্তের প্রতিসংহার করিলেন। কার 



রঘুবংশমূ। ৪২৫ 

ব্রৈলোক্যনাথপ্রভবং প্রভাবাৎ, কুশং দবিষামন্কুশমন্ত্রবিদ্বান্। 
মানোন্নতেনাপ্যতিনন্যয মৃর্ধ, মৃদ্ধীভিষিক্তং কুমুদো বভাষে ॥ ৮১ ॥ 
অবৈমি কার্য্যান্তরমানুষস্ত, বিষ্কোঃ স্ৃতাখ্যামপরাং তন্ুং ত্বাম্ । 
দোহহং কথং নাম তবাচরেয়মারাধনীয়স্ ধূতেবিঘাতম্ ॥ ৮২ ॥ 
করাভিঘাতোখিতকন্দ্ুকেয়মালোক্য বালাতিকুতৃহলেন। 
ছুদাৎ পতজ্জ্যো তিরিবাস্তরীক্ষণাদাদত্ত জৈত্রাভরণং তবরীয়ম্॥ ৮৩। 
তদেতদাজানুবিলম্থিন! তে, জ্যাঘাতরেখাকিণলাগ্থনেন। 
তেন রক্ষাপরিঘেন ভূমেরুপৈতু যোগং পুনরংসলেন ॥ ৮৪ ॥ 
মাং স্বসারঞ্চ যবীয়সীং মে, কুমুদ্ধতীং নারসি নানুমন্তুম। 
মাত্বাপরাধং স্থদতীং চিরায়, শুশ্ষয়া পার্থিব! পাদয়োস্তে ॥ ৮৫ ॥ 

ইত্যুচিবানুপহৃতাভরণঃ ক্ষিতীশং 
শ্লাথ্যো ভবান্ স্বজন ইত্যনুভাধিতারম্। 
সংযোজয়াং বিধিবদাস সমেতবন্ধুঃ, 
কণ্ঠাময়েন কুমুদঃ কুলভূষণেন ॥ ৮৬ ॥ 

শি সপ 

“শাগত হইলে সাধুশীল ব্যক্তিগণের কোপ তাহার প্রতি কখনও চিরস্থায়ী না। ৮ ॥ অন্ত্রবিদ্ কুমুদনাগ ব্রভুবনপতি রামনন্দন শক্রজয়ী নরপতি কুশকে নাঃতবন্তকাবনমন সহকারে অতিবাদন করিয়া বলিল, “নরপতে ! আমি পনি ভুভারহরণার্থ মানবদেহধারী তগবান্ জনার্দীনের পুত্রসংজ্ঞক দেহাঁ- [ার, আপনি আমার পৃজার্থ, স্থৃতরাং আপনার বিরাগ উৎপাদনে আমার শী হইবে কেন? ৮১-৮২॥ যৌবনস্বতাবস্থুলত চাঞ্চল্য হেতু এই বালিকা ঠীকরিতে করিতে যখন একটি কন্দুক উদ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্বক ততপ্রতি নেত্র- ৷ করিতেছিল, সেই সময়ে গগনতল হইতে পতিত নক্ষত্রের স্তায় হুদতীর $ পতিত আপনার এই জয়শীল অলঙ্কার দেখিতে পায় ; দেখিয়াই কৌতুহল- উহা গ্রহণ করে। মহারাজ আপনার যে আজাহুলফ্ষিত বাঁহুদণ্ড ধরা- "রি অর্ণদ্বারন্বরূপ, যাহা স্যাবাতরেখায় চিহ্নিত, সেই প্রচ বাহুদণ্ডে এই র পুনর্ধার মিলিত হউক। হে রঘুবংশতিলক! এখন আমার এই প্রার্থনা মামার অন্জা এই কুমুদ্ধতীকে চিরদিন আপনার পাদপদ্মসেবা, দ্বারা আতরণ- 1 খপরাধ পরিহার করিতে 'আদেশ প্রদান করুন । ৮৩-৮৫ | . 
৫৪ 



৪২৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তম্যাঃ পৃষ্ঠে মনুজপতিনা সাহচর্য্যায় হস্তে, 

মাঙগল্যোর্ণাবলয়িনি পুরঃ পাবকস্তোচ্ছিথস্ত। 

দিব্য্ত,ধর্যধবনিরুদচরদৃব্যশ্,বানো দিগস্তান্, 
গন্ধোদগ্রং তদনু ববৃষুঃ পুষ্পমাশ্চর্ধ্যমেঘাঃ ॥ ৮৭ । 

ইং নাগস্থ্িভুবনগুরোরৌরসং মৈথিলেয়ং, 
লব্ধ বন্ধুং তমপি চ কুশঃ পঞ্চমং তক্ষকম্। 

একঃ শঙ্কাং পিতৃবধরিপোরত্যজদবৈনতেয়াৎ, 

শান্তব্যালামবনিরপরঃ পৌরকান্তঃ শশাম ॥ ৮৮। 

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসরতৌ কুমুদ্ধতীগরিণয়ো নাম 
যোঁড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥ 

সস ক 
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অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুক্রমাপ কুমুদ্ধতী। 

পশ্চিমাদ্যামিনীযামাৎ প্রসাদমিব চেতন] ॥১॥ * 

অলঙ্কারপ্রদান পুরঃসর নাগপতি কুমুদ এই কথা বলিলে রাজ! কুশন তাহার 

প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,“নাগরাজ ! তোমার সহিত সন্বন্ধবন্ধন শ্লাঘনীয় বিবে 

চন! করি।” তখন নাগপতি বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া উতয়কুধের অর 

স্কারস্বরূপিণী নিজ অনুজা কুমুদ্ধতীকে কুশের হস্তে সম্প্রদান করিল। ৮৬॥ নব্না! 

কুশ একত্র ধর্মাচরণার্থ উথিতশিখাসম্পন্ন বহ্ছির সম্মুখে কুমুদ্ধতীর মাপ্গলিক উর 

সংবন্ধ হস্ত স্পর্শ করিলে দিগন্তবিসারী তুয্যনাদ সমুখিত হইল এবং বিচিত্র জর 

জাল উ্িত হইয়া! সুগন্বপূ্ণ পুপ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ত করিল॥ ৮৭॥ এই একা? 

নাগপতি কুমুদ ত্রিভুবনগুরু নরনাথ রাের রসে ও পতিব্রতাশিরোমণি জানবী? 

গর্ভে সঞ্জাত, কুশকে বন্ধু প্রাপ্ত হইয়া সর্পকুলনিহস্তা গরুড় হইতে তয় পরিতা? 

করিল; প্রজারগ্ন নরপতি কুশও তক্ষকের পঞ্চম পুত্র কুমুদকে বন্ধু লাত করা 

সর্পতয় দূরীকরণ পূর্বক ধর! শাসন করিতে প্রত হইলেন,॥ ৮৮ 

বুদ্ধি যেমন রজনীর শেষ প্রহর হইতে প্রসাদখ্ণ গ্রাণড হয়, নাগরানদি 
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সপিতুঃ পিতৃমান্ বংশং মাতৃশ্চানুপমদ্যুতিঃ | 
অপুনাৎ সবিতেবোতৌ মার্গাবুস্তরদক্ষিণৌ ॥ ২॥ 
তমাদৌ কুলবিষ্ঠানামর্থমর্থবিদাং বরঃ | 
পশ্চাৎ পার্থিবকন্যানাং পাঁণিমগ্রাহয়ত পিতা ॥ ৩॥ 

জাতন্তেনাভিজাতেন শূরঃ শৌর্য্যবন্তা কুশঃ। 
অমন্যতৈকমাত্ীনমনেকং বশিনা বশী ॥ ৪ ॥ 

স কুলোচিতমিন্দ্রস্ত সাহায়কমুপেয়িবান্। 

জঘান সমরে দৈত্যং ছুর্জয়ং তেন চাবধি ॥ ৫ ॥ 

তং স্বসা নাগরাজস্ কুমুদস্ত কুমুদ্বতী | 

অন্বগাণ কুমুদ্ধানন্দং শশীঙ্কমিব কৌমুদী ॥ ৬। 
তয়োদিবস্পতেরাসীদেকঃ সিংহাসনাদ্ধভাক। 

দ্বিতীয়াপি সখী শচ্যাঃ পরিজাতাংশতাগিনী ॥ ৭ ॥ 

দবতীও সেইরূপ নরপতি কুশ হইতে অতিথি নামে একটি পুত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥১ 
পমদ্যুতি কূরধ্য যেমন উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকৃকেই পবিত্র করেন, পিতৃমান্ 
ধিও সেইবূপ পিতৃকুল মাতৃকুল ছুই কুলকেই পবিত্র করিলেন ॥ ২॥ অর্থ- 
'গণের বুরেণ্য কুশ সর্বাগ্রে পুত্র অতিথিকে বংশপরাম্পরাগত নিয়মে অস্তরশিক্ষা 

বার্তা ও দণ্ডনীতি বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করিলেন; তৎ্পরে রাজ- 
রীগঠের সহিত তাহার বিবাহসংস্কার সম্পাদন করিলেন ॥৩॥ যহাবংশ- 

ত বীরপেষ্ঠ জিতেক্্িয় কুশ কৌলীন্যাবি শি্ট শৌর্য্যবান্ সুধীর পুত্র অতিথিকে 
পশার তুল্য সর্ধগুণে গুণশালী দেখিয়া নিজের রূপান্তর বলিয়াই বিবেচন। 
রিতে লাগিলেন ॥ ৪ | 
জনস্থর কোন সময়ে কুশ বংশের নিয়মানুসারে যুদ্ধে দেবরাজের সাহাধ্যার্থ 

শি করেন। সেই যুদ্ধে ছুদর্ধ দৈত্য * তাহার হস্তে ) নিহত হয় এবং তিনিও 
রে জীবন বিসর্জন করেন ॥ ৫ জ্যোত্মা যেমন কুমুদানন্দকর চন্দ্রের 
গামিনী হয়, নাগরাজভগিনী কুমুদ্ধতীও সেইরূপ নিজ পতি অতিথির সহ- 
শী হইলেন ॥ ৬ | তাহারা উভয়ে সুরধামে গমন পূর্বক এক জন দেবরাজের 
রি ভাগ হইলেন, দ্বিতীয়! কুমুদবতী ইন্দ্রাণী সহচরীরূগে পারিজাত-পুষ্পের 
তাগিনী হইয়া অবস্থিতি করিলেম ॥ ৭। ূ 
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ত্দাত্বসম্তবং রাজ্যে মন্তরিবৃদ্ধাঃ সমাদধুঃ | 
স্মর্তঃ পশ্চিমামাজ্জাং ভর্তূঃ সংগ্রামযায়িনঃ ॥ ৮ ॥ 
তে তস্য কল্পয়ামাস্থরভিষেকায় শিল্লিতি। 
বিমানং নবমুদ্বেদি চতুঃস্তসতপ্রতিষঠিতম্॥ ৯॥ 
তত্রৈনং হেমকুস্তেষু সন্তু তৈস্তীর্ঘবারিভিঃ। 
উপতস্থ,ঃ প্রকুতয়ো ভদ্রপীঠৌপবেশিতম্ ॥ ১০। 
নদগ্টিঃ নি্বগ্ভতীরং তৃর্য্যেরাহতপুক্ষরৈঃ | 
অন্থমীয়ত কল্যাণং তম্তাবিচ্ছিন্নসন্তূতি ॥ ১১॥ 

রববাবাস্ুরপ্লক্ষব্রগ তি্নপুটোত্তরান্। 

জ্ঞাতিবৃদ্ৈঃ প্রযুক্তান্ স ভেজে নীরাজনাবিধীন্॥ ১২। 
পুরোহিতপুরোগান্তং জিষ্ণং জৈত্রৈরথর্ব্বভিঃ | 
উপচক্রমিরে পূর্ববমভিযেক্ত,ং দিজাতয়ঃ ॥ ১৩। 
তন্যৌঘমহতী মুদ্ছি, নিপতন্তী ব্যরোচত। 
সশব্দমভিযেকত্রীর্গজেব ত্রিপুরদ্ধিষঃ ॥ ১৪ ॥ 

এদিকে প্রাচীন সচিববৃন্দ সমরগমনোগ্ভত রাজার চরম আঁদেশ রণ রন 

ত্বাহার পুন্র অতিথিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন।॥ 

তাহারা অতিথির অভিষেকের জন্য শিল্সিবৃন্দ দ্বারা সমুচ্চ বেদি বিশিষ্ট সতত 

উপর একটি অভিনব পটমগপ প্রস্তুত করাইলেন ॥ ৯॥ সেই মগপমধ্যে ভরগী 

উপর অতিথি সমাসীন হইলে প্রজ্াপুঞ্জ তাহার অতিষেকার্থ আনীত স্বর্ণকরা! 

তীর্থোদক লইয়! উপস্থিত হইল ॥ ১০ ॥ তখন করতাড়িত হইয়া! তৃরযযের নু 
গভীর শব্দ উত্থিত হইল ; বোধ হইল যেন, সেই শব্দ অতিথির ভবিয্যৎ কল 

সম্ততি বিঘোধিত করিতেছে ॥ ১১॥ শ্তখন প্রাচীন জঞাতিবৃন্দ দুর্বা। যবাযু। 

বটরৃক্ষের ব্চল ও নূতন পল্পব দ্বারা তাহার নীরাজনক্রিয়া নির্বাহ করিতে এ 

হইলেন ॥ ১২॥ পুরোহিত প্রভৃতি ত্রা্মণের প্রথমেই জয়সাধন অধর্ববোদক্ 

' মন্তরোচ্চারণ সহকারে জয়গীল অতিথির অভিষেকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫ 
অতিথির মন্তকোপরি সশবে জলধার! পড়িতে লাগিল? বোধ হইল হেনরিগুরা 

মহেখবরের ঈর্ঘপ্রদেশে জাহবী প্রবাহ পতিত হইয়া শোভা প্রাণ্ত হইতেছে। ১ 
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স্তুয়মানঃ ক্ষণে তশ্মিন্নলক্ষাত স বন্দিভিঃ | 

্ররদ্ধ ইব পর্জঞন্থঃ সারন্গৈরভিনন্দিতঃ ॥ ১৫ । 
তন্ত সনমন্ত্রপৃতাতিঃ স্সানমন্তিঃ প্রতীচ্ছতঃ | 
বরৃধে বৈছ্যুতন্তাগ্নেব্ িসেকাদিৰ দ্যুতিঃ ॥ ১৬ 
স তাবদভিষেকান্তে ্লাতকেভ্ো দাদৌ বন্থু। 
যাবত্তেষাং সমাপোরন্ ষজ্ঞাঃ পর্য্যাপ্তদক্ষিণাঃ ॥ ১৭ ॥ 

তে গ্রীতমনসস্তন্মৈ যামাশিষমুদীরয়ন্। 
সা তম্ত কর্ম্মনির্বতৈদুরিং পশ্চাৎ কৃতা ফলৈঃ ॥ ১৮ ॥ 
বন্ধচ্ছেদং স বন্ধানাং বধাহাণামবধ্যতাম্। 

ূর্য্যাণাঞ্চ ধুরো মোক্ষমদোহরশাদিশদূগবাম্ ॥ ১৯। 

ক্রীড়াপতত্রিণোহপ্যস্য পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ। 

লরূমোক্ষাস্তদাদেশাৎ যথেষ্টগতয়োহভবন্ ॥ ২০ ॥ 

ততঃ কক্ষান্তরন্যন্তং গজদন্তাসনং শুচি। 

সোত্তরচ্ছদমধ্যাস্ত নেপথ্যগ্রহণায় সঃ ॥ ২১॥ 
স্পীপপাাপপাশপীশিসী ৮ 

রদজালের আবিরাবে চাতক যেমন তাহার অভিনন্দন করে, তখন স্ততিপাঠ- 

কর| উপস্থিত হইয়া সেইরূপ অতিথির স্তরতিবাদে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৫ ॥ বর্যাকালে 

দাদি যেমন অধিকতর দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, মন্ত্পৃত শুদ্ধজলে অভিষিক্ত হইয়া 
তিঞি সেইরূপ দ্বিগুণতর দীপ্তি ধারণ করিলেন ॥ ১৬ ॥ অভিষেকক্রিয়া সমাপ্ত 

ইলে অতিথি স্নাতক ব্রাঙ্গণদিগকে এই পরিমাণে ধনদান করিলেন যে, তাহা 

রা তাহাদিগের ভূরিদক্ষিণ বহুযজ্ঞ সম্পাদিত হয় ॥ ১৭॥ বিপ্রবৃন্দ প্রসুল্পচিত্তে 
জা! অতিথিকে যে আশীর্বাদ করিলেন, তাহার জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে উহার ফল 

মসময়ে ফলিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইল না॥ ১৮॥ রাজা অতিথি তখন 

এই রাজা ভিষেক উপলক্ষে ) কারাবজ্ুব্যক্তিদ্িগের কারামোচন করিয়া দিলেন। 
ধ ব্যক্কিগণের বধদও নিবারণ করিলেন, তারবাহী বলীবর্দ প্রভৃতি পশুদিগের 
টারমোচনের ব্যবস্থা করিলেন এবং বৎস-সকলের ছুপ্ধপানার্থ ধেনুবন্দের দোহন | 
করানিবারণ করিলেন ॥ ১৯॥ তাহার আজ্ঞায় পিগ্রররুদ্ধ শতক প্রভৃতি ক্রীড়ন-. 

রা বন্ধন-ুক্ত হইয়া যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থিত হইল ॥ ২০ | 
তন্তর রাজা কুশ বিভূষণে বিভূষিত হইবার জন্ত একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
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তং ধূপাশ্ানকেশান্তং তোয়নিম্মুক্তপাণয়ঃ | 

আকল্পসাধনৈস্তৈস্তৈরূপসেছুঃ প্রসাধকাঃ ॥ ২২। 
তেহস্ত মুক্তাগুণোন্নদ্ধং মৌলিমন্তর্গ তত্জম্। 
প্রত্যুপুঃ পদ্মরাগেণ প্রভামগ্ুলশোতিনা ॥ ২৩॥ 

চন্দনেনাঙ্গরাগঞ্চ মুগনাভিস্তৃগন্ধিন। । 

সমাপয্য ততশ্চক্রুঃ পত্রং বিন্যন্তরোচনম্ ॥ ২৪ ॥ 

আমুক্তীভরণঃ অ্থী হংসচিহনদুকুলবান্। 

আসীদতিশয়প্রেক্ষ্যঃ স রাজভ্রীবধূরবঃ ॥ ২৫ ॥ 
নেপথ্যদর্শিনশ্ছায়! তন্তাদর্শে হিরন্ময়ে। 

বিররাজোদিতে সূষ্যে মেরৌ কল্পতরোরিব ॥ ২৬॥ 

স রাজককুদব্যগ্রপাঁণিভিঃ পার্বববত্তিভিঃ। 

যযাবুদীরিতালোকঃ স্থধন্্মীনবমাং সভাম্॥ ২৭ । 

বিতানসহিতং তত্র তেজে পৈতৃকমাসনম্ 

চুড়ামণিভিরু্ঘুউপাদপীঠং মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৮ ॥ 

করিলেন। তথায় আস্তরণারৃত গজদস্তধচিত আসন বিশ্যতস্ত ছিল? নেই পবিত্র 

আসনে তিনি সমাদীন হইলেন ॥ ২১॥ প্রসাধকেরা জল দ্বারা হস্ত ধৌত করিয়া 

গম্ধমাল্যাদি সুখসেব্য সামগ্রী দ্বারা অতিথির বেশ রচনা করিয়। দিল। মেই 

সময়ে ধৃপোত্তাপে অতিথিরও কেশপাশ শুদ্ধ হইয়াছিল। প্রসাধকেরা সেই 'কে 

কলাপে সমূস্তীদিত মৌক্তিকম।লা বেষ্টন করিল এবং সমূজ্ছল পদ্সরাগমণিতে ধচিত 

করিয়া দিল ॥২২-২৩॥ তৎপরে মৃগনাতি-সুবাসিত চন্দন দ্বারা তাহার অর 

বিলেপন পূর্বক রোচনা দ্বারা পত্রাবলী রচনা করিল ॥ ২৪॥ মাল্য। মগগ্র বিড 

ধণ ও হংসাক্কিত পট্টবসন ধারণ করিয়া রাজ! অতিথি বধূ রাজশ্রীর পরিণেতা। 

টায় রমবীয়দর্শন হইলেন ॥ ২৫ ॥ তিনি যন কাঞ্চনমুকুরে আপনার বেশাব্া' 

দর্শন করেন, তখন তন্মধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে বোধ হই ফন 

হূর্য্যোদয়সময়ে নুমেরুগিরিস্থিত কল্পতরুর প্রতিচ্ছায়া শোভা পাইতেছে॥ ২৪। 

তখন অন্ুচরবৃন্দ ছত্রচামরাদি রাজচিহ ধারণ করিয়া জয়শবোচ্চার? সহকারে 

তাহার পার্থ উপস্থিত হইল ॥ ২৭॥ 

অনন্তর অতিথি স্থুরসভা সদৃশ রাজসতায গমন, পূর্বক পাদপীঠবিপিঃ গা 



রম্কুবংশম্। ৪৩৯ 
শুশুভে তেন চাক্রান্তং মঙ্গলায়তনং মহ । 

শ্রীবৎসলক্ষণং বক্ষঃ কৌন্তরভনেব কেশবম্ ॥ ২৯ ॥ 
বতৌ ভুয়ঃ কুমারত্বাদধিরাজ্যমবাপ্য সঃ। 
রেখাতাবাদ্ুপারূঢঃ সাম গ্র্যমিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৩০ ॥ 

প্রসন্মুখরাগং তং শ্মিতপূর্ববাভিভাষিণম্ । 

মুক্তিমন্তমমন্যন্ত বিশ্বাসমমুজীবিনঃ ॥ ৩১ ॥ 
স পুরং পুরহৃতশ্রীঃ কল্প দ্রমনিভধ্বজম্। 
ক্রমমাণশ্চকার দ্ভাং নাগেনৈরাবতৌজস! ॥ ৩২ ॥ 
তস্তৈকস্তোচ্ছিতং ছত্রং মৃদ্ধি, তেনামলত্বিষা। 
পূর্বরাজবিয়োগৌফ্যং কৃতন্মস্ত জগতো হিতম্ ॥ ৩৩ ॥ 
ধৃমাদগ্রেঃ শিখাঃ পশ্চাদুদয়াদংশবো! রবেঃ। 

(সাহতীতা তেজসাং বৃত্তিং সমমেবোখিতো গুণৈঃ ॥ ৩৪ ॥ 
তং গ্রীতিবিশদৈর্নে ব্রৈরহ্য়ুঃ পৌরযোধিতঃ। 

শরতপ্রসনৈর্জ্যোতির্ভিবিভাবর্য্য ইব গ্রুবম্ ॥ ৩৫ ॥ 
তণরাজিত পৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন । সেই পাদগীঠ অন্ঠান্ত রাজ- 

গণের চূড়ামণি-ঘর্ষণে রেখাক্কিত ॥ ২৮ ॥ অতিথি সিংহাসনে সমাপীন হইলে বোধ 
হইল যেন, কল্যাণময় শ্রীবৎসসভাতলে , শ্রীবংসচিহ্থিত কৌন্ততমণি-বিরাজিত 
কেধববক্ষের গায় এ সভা শোভ। ধারণ করিয়াছে ॥ ২৯ ॥ রাঙঞ্জনন্দন অতিথি 
বানাকা'লই যৌবধাঞ্ লাত করিঘ্বাছিলেন, পরে অধিরাঙ্জয প্রাপ্ত হইয়া অর্দচন্্র- 
ধান পূ্ণতা-প্রাপত চন্দরমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ।৩০। অন্জীবী ব্যক্তিরা 
“ই এনজমুখকার্ত স্িতপূর্বভাষী রাজা অতিথিকে প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের ন্যায় যূত্িমান্ 
বিবেচনা করিতে লাগিল ॥ ৩১। ইন্ত্রতুল্যশ্রীমান্ অতিথি এরাবতোপম বলবান্ 

বরণরাজের পৃষ্ঠে আর হইয়া সমস্তাৎ পরিভ্রমণ পূর্বক কল্পতরুতুল্য ধবজদগ- 
'বিিত বাজধানী অযোধ্যাকে অমরপুরীর সর্ৃ। করিয়া তুলিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই 
ম্ধতীয় বাজা অতিথির নীর্ঘদেশে বিমলকাস্তি আতপত্র ধৃত হইলে ূর্ব-নৃপতি- 
বের বিরহসন্তুত জগতের সমগ্র খেদ দুরীভূত হইল ॥ ৩৩।॥ ধূমনির্গমনের পর 
রা বহির্থত হইয়া থাকে, সুর্যের উদয়ের পর রশিিমালা বিনির্গত হয়; 
ক রর তেজীয়ান্গণের এই প্রক্কৃতিসিদ্ধ গুণ সকল অতিক্রম পু্বক 

সহিত অভ্যুদয় এণ্ড হইলেন ॥ ৩৪1 শারদীয়া রনী যেপ 



৪৩২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অযোধ্যাদেবতাশ্চৈনং প্রশস্তায়তনার্চিতাঃ। 

অনুদধুারনুধ্যেয়ং সান্নিধ্ৈঃ প্রতিমাগতৈঃ ॥ ৩৬ ॥ 
যাবন্নাশ্যায়তে বেদিরভিষেকজলাপ্লুতা | 
তাবদেবাস্থ বেলান্তং প্রতাপ? প্রাপ হুঃসহঃ ॥ ৩৭ ॥ 

বশিষ্ঠস্য গুরোর্মন্্াঃ সায়কাস্তম্ত ধস্থিনঃ | 
কিং তং সাধ্যং যদুভয়ে সাধয়েযুর্ন সঙ্গতাঃ ॥ ৩৮. ॥ 

স ধর্মস্থসখঃ শশ্দর্থিপ্রত্যর্থিনাং স্বয়মূ। 

দদর্শ সংশয়চ্ছেগ্ান্ ব্যবহারানতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৯ ॥ 

ততঃ পরমভিব্যক্তসৌমনস্যনিবেদিতৈ£। 

যুষোজ পাকাভিমুখৈভৃত্যান্ বিজ্ঞাপনাফলৈঃ ॥ ৪০ ॥ 

প্রজান্তদৃগুরুণা নগ্চো নতসেৰ বিবদ্ধিতাঃ | 

তশ্মিংস্ত ভূয়সীং বৃদ্ধিং নভত্তে তা ইবাযযুঃ ॥ ৪১ ॥| 
স্পট পপ 

্রফুল্লতারকারূপ নয়নদ্বারা ধ্লবতারা নিরীক্ষণ করে, পুরবালারাঁও সেইরূপ প্রীতি 

বিকসিতনেত্রে অতিথিকে নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিল ॥ ৩৫ ॥ অযোধ্যার গ্রশ, 

আয়তনে যে সমস্ত দেববিগ্রহ বিদ্যমান ছিলেন, তাহারা যথাযথ পূজিত হই 

এবং নিজ নিজ প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হইয়া অস্ুগ্রহপাত্র অতিথির মন্গলচন্ত 

নিরত রহিলেন ॥৩৬ ॥ অতিথি যে অতিষেকবেদীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন 

সেই অভিষেকসলিল শুষ্ক হইতে না হইতেই তীহার দুঃসহ প্রতাপ সমুদ্কৃ্ গর্য। 

গমন করিল ॥ ৩৭॥ কুলগুরু খষিপ্রবর বশিষ্ঠের মন্ত্রশক্তি এবং ধনুদ্ধীর অভিথির 

বাণসমূহ, এই ছুইটি সমবেত হইলে কোন কার্ধ্য তাহাদের ক্ষমতার অতীত হাঃ 

নাঁ॥৩৮॥ তিনি নিরন্তর ধর্মণীল সত্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়। প্রত্যহ নিরলদণা( 

অর্থি-প্রত্যর্থিগণের সন্দেহ হেতু অবশ্থানির্দেয় খণদানাদি বিরোধ সকল নিষ 

পর্যবেক্ষণ করিতেন ॥ ৩৯ ॥ ভৃত্যেরা উহাকে নানারূগ সংবাদ প্রদান করির 

ব্যবহীরাদি মর্শনান্তে তিনি তাহাদিগকে আশাধিক বহু অর্থ প্রদান করিতে, 

তখন তাঁহার বদনের প্রফুল্পতাদি 'মনঃগ্রসাদ বুঝিতে গারিয়া সকলেই দ্যা 

বুঝিতে পারিত যে, পুরস্কারদানম্বরূপ ফল ফলিত হইয়াছে ॥ 8 | তাঁহার পিছ 

কুশের শাসনকালে প্রজা পুপ্জ শ্রাবণমাসের নদীর স্চায় বৃদ্িগ্রাণ্ হইয়াছিল? 

এখন তীহার শাসনকালে যেন ভাদ্রমাসের নদীর সায় অধিকতর বদি গা 



রঘ্ুবংশমূ | ৪৩৩ 

যছুবাচ ন তন্মিথ্যা যদ্দদৌ ন জহার তৎ। 
সোহতুন্গনব্রতঃ শলরনুদ্ধত্য প্রতিরোপয়ন্ ॥ ৪২।। 
বয়োরূপবিভূতীনামেকৈকং মদকারণম্। 
তানি তস্মিন সমস্তানি ন তস্যোতসিষিচে মনঃ ॥ ৪৩ | 
ইথং জনিতরাগাস্থ প্রকুতিষনুবাসরম্। 
অক্ষোভ্যঃ স নবোহপ্যাসীৎ দৃঢ়মূল ইব ভ্রমঃ ॥ ৪৪ | 
অনিত্যাঃ শত্রবো বাহা বিপ্রকৃষ্টাশ্চ তে যতঃ। 
মতঃ সোহভ্যন্তরান্ নিত্যান্ ঘট পুর্ববমজয়তিপুন্ ॥ ৪৫ ॥ 
প্রসাদা ভিমুখে তন্মিন্ চপলাপি স্বভাবতঃ | 
নিকষে হেমরেখেব শ্রীরাসীদনপায়িনী ॥ ৪৬ 
কাত্ধ্যং কেবলা নীতিঃ শৌর্য্যং শ্বাপদচেষ্ঠিতম্। 
অতঃ পিদ্ধিং সমেতাত্যামুভাভ্যামন্বিয়েষ সঃ ॥ ৪৭ | 

উই 2ল8538228৮-০, 

ইন ॥$8১॥ তিনি যে কথা উচ্চারণ করিতেন, কখন তাহা মিথ্যা হইত না ) 
হাদান কবিচতন, তাহা আর পুনর্ধার গ্রহণ করিতেন না? কিন্তু একস্থানে 
বল ঠাহার এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইত) তাহার দ্বারা একবার যে সকল 
ক উত্খাঁত হইত, তিনি তাহাদিগকে পুনর্বার তাহাদিগের নিজ নিজ পদে 
জিত করিতেন ॥ ৪২ ॥ বর়ওক্রম (যৌবন ), রূপ ও বিভূতি ইহারা প্রত্যেকেই 
হারের হেতুভূত; কিন্তু আশ্ষর্য্য এই যে, তাহাতে এই সকল একত্র সমবেত 
নেও তাহার কিছুমাত্র চিন্তবিকার ঘটে নাই ॥ 8৩॥ এই হেতু প্রজাপুঞ্জ 
শ দিন তাহার প্রতি একান্ত অন্ুরক্ত হইয়া উঠিল। নবীন-নৃপতিপদে প্রতি- 
$ হলেও তিনি দৃঢমূল বৃক্ষের ন্টায় অপ্রধুষ্ঠ হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ । বাহশক্রগণ 
নত, ্তরাং তাহারা দূরবর্তী; এই ক্ারণে সর্বাগ্রে তিনি আত্যন্তর কামাদি 
'র]ুকে পরাজিত করিলেন ॥ ৪৫ ॥ নিকষপাষাণে ্র্ণরেথা যেমন নিশ্চলভাবে সৃতি করে, স্বভাবচঞ্চল। কমলাদেবী সেইরূপ রাজা অতিথির নিকট অচল বিরাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬॥ যেনীতিতে শৌ্য বিদ্যমান থাকে, বতীরতার চিহ্ন আর কেবলমাত্র শৌরধ্যও হিংত্রের আচরণসদৃশ ; সুতরাং দা অতিথি & উভয়ের সাহাযোই জয়লাভের অনুসন্ধান করিতেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি 

€৫ 



৪8৩৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ন তস্য মগলে রাজ্ঞো ন্যন্তপ্রণিধিদীধিতেঃ | 

অদৃষ্টমভবৎ কিঞিংৎ বন্রস্তেব বিবস্বতঃ ॥ ৪৮1" 

রাত্রিন্দিববিভাগেষু যদীদিফীং মহীক্ষিতাম্। 
ত€ সিষেবে নিয়োগেন স বিকল্পপরাজুখঃ || ৪৯ ॥ 

মন্ত্র; প্রতিদিনং তম্ বভূব সহ মন্ত্রিভিঃ। 

সজাতু সেবামানোহপি গুপুদ্বারো ন সূচ্যতে ॥ ৫০ ॥ 

পরেষু স্বেষু চ ক্ষিপ্রৈরবিজ্ঞাতপরস্পরৈঃ। 

সোহপসপপৈর্ভজাগার যথাকালং স্বপন্নিব || ৫১ 

দুর্গাণি দুগ্সহাণ্যাসংস্তস্য রোদ্ধ,রপি দিষাম্। 
ন হি সিংহো। গজাস্বন্দী তয়ািগরি গুহাশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ 

ভব্মুখ্যাঃ সমারস্তাঃ প্রত্যবেক্ষ্যা নিরতায়াঃ | 

গর্ভশালিসধন্মীণস্তস্য গৃঢং বিপেচিরে ॥ ৫৩ ॥ 

পেশি পাটা 

প্রণিধিরপ (চররূপ ) রশি প্রেরণ পূর্বক মেঘযুক্ত হূরযেযর স্ঠায় আপনার মাঃ 

জের নকল সংবাদই জ্ঞাত হইতেন ॥৪৮॥ মন্ুপ্রমুখ মহ্র্ষির্দ্দ অহোরানে 

বিভাগ করিয়া যে সময়ে যে কর্ম করিবার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অর্ধ 

অসংশয়ে তাহা! সম্পাদন করিতেন,“সে বিষয়ে কদাচ বিমুখ হইতেন না।৯ 

তিনি প্রত্যহ অমাত্যবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতেন ) এম 

ন্ত্রণা প্রতিদিন আলোচিত হইত বটে, কিন্তু চিত্তগত তাব ও বাহিক আৰা 

দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইত না॥ ৫০ ॥ নিজ পক্ষেই হউক, অথবা বিপক্ষের গা্ক 

হউক, তিনি যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিতেন, সেই সমস্ত চরেরা গরষ্পর গরগা, 

( চর বলিয়া) জানিতে সমর্থ হইত না) সুতরাং রাজা অতিথি যথাসময়ে নি 

হইলেও চর দ্বার জাগরিত থাকিতেন1৮১॥ বিপক্ষ-কুলের অবরোধকারী রাজ 

অতিথির দুর্ন সকল হুরতিক্রম্য ছিল, তিনি যে বিপক্ষের তয়ে দুর্গের দৃঢতাশা 

দন করিতেন, তাহা নহে। কারণ, বারণনিহস্তা মুগরাজ কদাচ তীর গর 

পর্ধতকন্দরে শয়ন করে ন।॥ ৫২ ॥ শালিধান্য যেমন গর্ভমধ্যে অনৃশ্তভাব 

পরিপক্ষ হয়, অতিথি বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা পূর্বক যে সকল কার্য করিষ্ে 

বিদ্ূত শুভফলগ্রদ সেই সমস্ত কার্য্যও সেই প্রকাত্ গৃঁঢ়ভাবে
 সাদি ইঁ 



রমুরংশম্। ৪৩৫ 
অপখেন প্রববৃতে ন জাতৃপচিতোহপি সঃ। 
বৃদ্ধ নদীমুখেনৈব প্রস্থানং লবণাস্তসঃ ॥ ৫৪ ॥ 
কাং প্ররুতিবৈরাগ্যং সম্ঠঃ শময়িতুং ক্ষমঃ। 
যস্য কার্য্যঃ প্রতীকারঃ স তনৈকোদপাদয়ৎ ॥ ৫৫ ॥ 
শকোধৈবাভবদ্যাত্রা তস্য শক্তিমতঃ সতঃ। 
সমীরণসহায়োহপি নাস্তঃপ্রার্থী দবানলঃ || ৫৬।। 
ন ধন্মমমর্থকামাভ্যাং ববাধে ন চ তেন তৌ। 

নার্থং কামেন কামং বা সোহর্থেন সদৃশক্িযু ॥ ৫৭ ॥ 
হীনান্নুপকর্তুণি প্রবৃদ্ধানি বিকুর্ববতে | 
তেন মধ্যমশক্তীনি মিত্রাণি স্থাপিতান্ততঃ ॥ ৫৮ | 

পরাত্মানোঃ পরিচ্ছি্থ শক্ত্যাদীনাং বলাবলম্। 
যযাবেভিবলিষ্ঠশ্চেৎ পরস্মাদাস্ত সোইন্যথা || ৫৯ ॥ 

মুল ধেমন উদ্বেল হইলেও তাহা অপথে যায় না, নদীয়ুখেই ধাবিত হয়, 
মতিথিও সেইরূপ নিরতিশয় উন্নতিশালী হইয়াও কখনও কুপথগামী হন নাই ॥৫৪| 
হদ। প্রঙজাপুঞ্সের বিরাগ জন্মিলে তিনি আশু তাহার প্রশমন করিতেন) কিন্তু 
বাগ প্রগনমিত করিতে হয়, তাদৃশ কার্ধ্য প্রাণান্তেও তাহা দ্বারা সম্পাদিত 
ইত না॥ ৫৫॥ শক্তিমান্গণের যে সকল শক্তি থাকা আবশ্তক, তিনি সেই 
মত শক্তিতে এক্তিসম্পন্ন হইলেও, যাহাকৈ পরাভূত করিতে পারিবেন, ঈদৃশ 
[জর.সঙ্গেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন | কেন না, দাবা বামুর সহায়ত। প্রাপ্ত 
ইলে তৃণাদিবই অনুসন্ধান করে, জলের নিকট কখনই উপস্থিত হয় না ॥ ৫৬॥ 
পতি অতিথি কদাচ অর্থ-কাম দ্বারা ধর্মের, ধন্ম দ্বারা অর্থ-কামের, কাম দ্বারা 
ধের অধবা অর্থ দ্বারা কামের অবহেল| করেন নাই। "তিনি সমতাবেই ধর্ম, 
ধও কামে অন্ুরক্ত থাকিতেন ॥ ৫৭ যাহারা হীনাবস্থ, তাহাদের সহিত 
দগ্ে কোন ফল নাই, আবার যাহারা,অতিসমদ্ধিমান্, তাহাদের সহিত সৌহ্ৃস্ে 
নর উৎপত্তি হয়; এই বিবেচনায় অতিথি মধ্যাবস্থ লোকের সক্ষেই সৌহন্য 
পিন করিতেন॥৫৮॥ তিনি আপনার বলবীর্যের সহিত শক্রর বলবীর্য্যের 
শাধিক্য সনবদ্ধে বিবেচনা! করিতেন । যদি বুঝিতেন যে, শক্ত অপেক্ষা তিনি 
এ তাহা হইলে তাহার সহিত সংগ্রামার্থ যাত্রা! করিতেন, যদি তাহার 

বুবিতেন, তাহা! হইলে সরে নিবৃত্ত হইতেন ॥ ৫৯ ॥ কোষ ( ধনভাগ্ডার) 



৪৩৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কোশেনাশ্রয়ণীয়ত্বমিতি তস্যার্থসংগ্রহঃ। 

অনুগর্তভো হি জীমৃতশ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে ॥ ৬০ ॥| 
পরকর্্মীপহঃ সোহভূছুষ্যতঃ স্বেস্থ কর্মন্থ। 

আবৃণোদাত্মনে। রন্ধং রন্ধে,যু প্রহরন্ রিপুন্ ॥ ৬১॥ 
পিত্রা সংবদ্ধিতো নিত্যং কৃতান্ত্ঃ সাম্পরায়িকঃ। 

যস্য দগ্ডবতো দণ্ড; স্বদেহান্ন ব্যশিষ্যত ॥ ৬২॥। 

সর্পস্যব শিরোরত্বং নাস্য শক্তিত্রয়ং পরঃ | 

স চকর্ষ পরম্মাৎ তদয়স্কান্ত ইবায়সম্ ॥ ৬৩ ॥ 

বাগীঘ্ধিব অবস্তীযু বনেষ্পবনেঘ্বিব। 

সার্থাঃ স্বৈরং স্বকীয়েষু চেরুবেশ্শন্ষিবাদ্রিযু ॥ ৬৪ ॥ 
তপো রক্ষন্ স বিদ্রেত্যন্তস্করেত্যশ্চ সম্পদঃ। 

যথাম্বমাশ্রমৈশ্চক্রে বর্ণৈরপি ষড়ংশভাক্ ॥॥ ৬৫ | 

পূর্ণ থাকিলে সকলেই বগ্ঠতা স্বীকার করে? স্ৃতরাং তিনি অর্থসঞ্চয় করিতেন 

কারণ, চাতকেরা জলগর্ভ মেঘেরই সেবা করিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥ বিপক্ষের কা 

যাহীতে বিদ্ব ঘটে, রাজা অতিথি অগ্রে সেই বিষয়ে যত্ববান্ থাকিয়া পরে নি: 

উদ্যোগী হইতেন এবং শত্রুর বন্ধ নেবণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতেন] কি 

আপনার রন্ধ, নিরন্তর গুপ্ততাবে রাখিতেন॥ ৬১॥ রাজা অতিথির পিতা কুশ 

সকল সৈন্যকে অন্তবিষ্ঠায় সুশিক্ষিত, সমরদক্ষ ও সংবদ্ধিত করিয়াছিলেন। মরি 

তাহাদিগকে নিজ দেহ হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন ॥ ৬২॥ সর্পের শর্ত ম 

যেমন কেহই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, অতিথির শক্রগণও সেইরূপ তীহা 

প্রভাবজ, মন্ত্র ও উৎসাহজ এই তিনটি শক্তিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই 

কিন্তু অয়স্কান্ত মণি দ্বারা যেমন লৌহ আকুষ্ট হয়, অতিথিও সেইরাপ বিগদ্ষে ] 

তিনটি শক্তিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ৮৬৩ ॥ তাঁহার অধিকারকালে ব্ণিকো 

নদীতে দীর্ঘিকার ন্যায়, গহন বনে উদ্ভানের ন্যায় এবং পর্বতোপরি নিজ গৃহে 

টায় যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিত ॥ ৬৪॥ অতিথি বিদ্জাল হইতে তগস্তা ওত 

হইতে সম্পত্তির রক্ষাবিধান করিতেন এবং ইহার বিনিময়ে ্ষচর্যযাদি-চতুরা্ণ 

জাঙ্গণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নিকট হইতে তাহাদিগের সঞ্চিত তঁপন্তা ও শন্যারদি 1 

য্ঠাংশ করন্বক্পপ গ্রহণ করিতেন ॥ ৬৫ ॥ তাঁহার অধিকারসময়ে ধরিদ্রী গা 



রঘুবংশম,। ৪৩৭ 

খনিভিঃ স্বযুবে রত্বং ক্ষেত্রৈঃ শসযং বনৈগ্জান্। 
দিদেশ বেতনং তশ্যৈ রক্ষাসদৃশমেব ভূঃ ॥ ৬৬ || 
স গুণানাং বলানাঞ্চ ষপ্লাং ষণ্মুখবিক্রমঃ | 

বভৃব বিনিয়োগজ্ঞঃ সাধনীয়েষু বস্তুযু ॥ ৬৭ | 
ইতি ক্রমাণ প্রযুগ্জানো রাজনীতিং চতুবিধাম্। 
আতীর্থাদপ্রতীঘাতং স তম্যাঃ ফলমানশে ॥ ৬৮ ॥ 

কটযুদ্ধবিধিজ্ঞবোহপি তশ্মিন্ সম্মার্গযোধিনি | 
তেজেহভিসারিকাবৃত্তিং জয়স্রীর্কারগামিনী ॥ ৬৯ ॥ 

প্রায়ঃ প্রতাপভগ্নন্রাদরীণাং তস্য দুর্লভঃ | 

রণো! গন্ধদ্বিপন্থেন গন্ধতিন্নান্যাদন্তিনঃ ॥ ৭০ | 

্রবৃদ্ধ হীয়তে চন্দ্রঃ সমুদ্রোহপি তথাবিধঃ | 
স তু ততসমবৃদ্ধিশ্চ ন চাতৃত্তাবিব ক্ষয়ী ॥ ৭১ ॥ 
সন্তস্তস্তাভিগমনাদত্যর্থং মহতঃ কৃশাঃ। 

উদধেরিব জীমৃতাঃ প্রাপুর্দাতৃত্বমর্থিনঃ ॥ ৭২ ॥ 

[হে বই ক্ষেত্রপকলে শস্য ও কাননপংক্তিতে গঙসকল উৎপাদন পূর্বক রাজার 
াকার্ধ্যের অনুরূপ বেতন প্রদান করিতেন অর্থাৎ অতিথির রাজত্বকালে আকর 
তে বছ বতরক্ষেত্রে ভূরিপরিমাণ শস্ত ও অরণ্যে অসংখ্য হস্তী উৎপন্ন হইত ॥৬৬। 
নসগদৃশ (বক্রমশালী রাজা অতিথি সন্ধিবিগ্রহাদি ড় গুণের ও মূলভৃত্যাদি 
শর যধাকালে যথাযথ স্থানেই প্রয়োগ করিতেন ॥ ৬৭ ॥ এই প্রকারে যথানিয়মে 
ীতিচতুষ্ট প্রয়োগ পূর্বক অষ্টাদশমন্ত্রবিষয়ে নির্বিদ্ে ফল প্রাপ্ত হইয়া. 
নেন। ৬৮॥ কপটযুদ্ধের প্রণালী তাহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তিনি তাহ! 
করিয়া হাযযুদ্ধেই প্রবৃত্ত হইতেন। বীরপুরুষগামিনী জয়ন্তী যেন অভিসারিকা- 
স্ত আশ্রয় পর্বক তীহার সমীপবর্তিনী,হুইতেন ॥ ৬৯ ॥ মদআবী হস্তীর মদগন্ধে 
ছা পর হস্তী নিরুগ্তম হইয়া বিমুখ হয়, অতিথির বিক্রমে বিপক্ষগণও সেইরূপ 'াংসাহ হইয়াছিল; সুতরাং অতিথির পক্ষে যুদ্ধলাত ছুশ্রাপ্য হইয়! 
ট্রাছিল॥ ৭০। নরপতি অতিথি চন্দ্র ও সাগরের স্তায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেন ; 
বৃদ্ধির আধিক্য হেতু চন্দ্র ও সাগরের যেবপ ক্ষয় ঘটে, অতিধি সেরূপ ক্ষয় 
গহন নাই।৭৯॥ মেঘ যেমন সাগর হইতে জল লইয়া পুনর্ধবার তাহা বর্ষণ 

সপ ই শীলা পিসি শিল্পী পিপিপি পিস 



৪৩৮ কালিদাষের গ্রন্থীবলী। 

স্তুযমানঃ স জিহায় স্তত্যমের সমাচরন্। 
তথাপি ববৃধে তম্ত তৎকারিদ্বেষিণো যশঃ ॥ ৭৩। 

ঢুরিতং দর্শনেন ত্বন্ তত্বার্থেন নুদংস্তমঃ। 

প্রজাঃ স্বতত্য়ার্চক্রে শশ্বৎ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৭৪। 

ইন্দোরগতয়ঃ পদ্ম সুষয্যস্ত কুমুদেইংশবঃ। 

গুণাস্তম্ত বিপক্ষেহপি গুণিনে লেভিরেইস্তরম্ ॥ ৭৫॥ 

পরাভিসন্ধানপরং য্ভাপ্যস্ত বিচেষ্টিতম্। 
জিগীষোরশমেধায় ধন্দ্যমের বভৃব তত ॥ ৭৭ ॥ 
এবমুগ্যান্ প্রভাবেণ শান্তুনিন্দিষ্টবত্মন|। 

বৃষেব দেবা দেবানাং রাজ্াং রাজ বব সঃ ॥ ৭৭ | 
পঞ্চমং লোকপালানামূচুঃ সাধন্ম্যযোগতঃ | 

ভূতানাং মহতাং বষ্ঠমষ্টমং কুলভূভৃতাম্ ॥ ৭৮॥ 

করে, সেইরূপ দীন সচ্চরিত্র প্রার্থীরা সেই উচ্চাশয় অতিথিসকাশে প্রার্থনাধিক অ' 

লাত করিয়া তাহ! দান পূর্বক আপনারা দাতা নামে খ্যাতি লাত করিয়াছিলনেন। 

অতিথি স্ততিবাদের উপযুক্ত কার্ধ্েই প্রবৃত্ত হইতেন; কিন্তু কেহ তীহার প্রথা 

প্রবৃত্ত হইলে যার পর নাই লজ্জা প্রাণ্ড হইতেন; তাহা হইলেও স্তাধকবিদ 

অতিথির কীত্তি সর্বত্র বিঘোধিত হইয়াছিল ॥ ৭৩॥ তিনি উদীয়মান হুষ্ঠের স্তা 

দর্শনদান ছার। প্রক্ৃতিপুঞ্জের পাপ দুর করিতেন এবং বস্ততত্বের গ্রকাশ দ্বারা তাহ 

দ্বিগের অজ্ঞানতিমির বিনষ্ট করিয়। দিতেন । এই প্রকারে নরপতি অতিথি প্র 

পুপ্নকে আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥ চন্্ররশ্মি কমলে প্রবেশ ক না 

কুমুদেও কূর্ধ্যকিরণ প্রবিষ্ট হয় না; কিন্তু গুণবান্ রাজা অতিথির গুণরাজি 

মপক্ষ কি বিপক্ষ সর্বত্রই নির্বিরে প্রবিষু হইয়াছিল । অধিক কি; নে 

দিপ্থিজয়েচ্ছু রাজার শক্রপীড়নও ধর্মসঙ্গত হইয়াছিল ॥ ৭৫-৭৬ | ইন্্র যেরণ মু 

বন্ধের দেবতা, রা অতিথি সেইরূপ বিধিবিহিত মার্স অবস্থিত াকিয়া দি 

' প্রতীপে নৃপতিগণেরও ৃপতি হইয়াছিলেন ॥ ৭৭ | তুল্যগুণবত্তা হে মো 

ডাহাকে ইন্জাদি লোকপালচতুষটয়ের পঞ্চম, ক্ষিতাচদি ভূতপঞ্চকের ফষ্ঠ ও 

সথকুলপর্বতের অষ্টম বলিয়া নির্দেশ করিত।॥ ৭৮॥ দেবগণ যেমন 



রঘুবংশমূ। ৪৩৯ 

দুরাপবর্জিজতচ্ছত্রৈস্তস্তাজ্ঞাং শাসনাপিতাম্। 
দধুঃ শিরোভিরড,পালা দেবাঃ পৌরন্দরীমিব ॥ ৭৯॥ 
ধত্বিজঃ স তথানচ্চ দক্ষিণাভির্মহীক্রাতৌ । 
তথা সাধারণীভূতং নামাস্ত ধনদস্য চ ॥ ৮০ ॥ 
ইন্জাদ্টিনিয়মিতগদোদ্রেকবৃত্তির্যমোহডূত, 
যাদোনাথঃ শিবজলপথঃ কন্ণে নৌচরাণাম্। 
ূর্র্বাপেক্ষী তদনু বিদধে কোষবৃদ্ধিং কুবের- 

স্তশ্মিন দণ্ডোপনতচরিতং ভেজিরে লোকপালাঃ ॥ ৮১ 

ইতি প্রীরদুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকতৌ অতিধিচরিতবর্ণনো নাম 
সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭॥ 

অফীাদশঃ সর্গঃ। 
০ হাড়ি উস 

স নৈবধস্তার্থপতেঃ স্থৃতায়ামুপাদয়ামাস নিষিদ্ধশক্রঃ | 

জনুনসারং নিষধান্নগেন্দ্রা, পুক্রং ষমানুনিষধাখ্যমেব ॥ ১॥ 

ন্রের আদেশ পালন করেন, নৃপতিমণ্লী' সেইরূপ দূর হইতে শী্বস্থিত ছত্র পরি- 
ঠার পুধঃসর নিশ্ছত্র-মন্তকে অতিথির আদেশ পালন করিতেন ॥ ৭৯1 অতিথি 

মবমেধ্জ্ের অনুষ্ঠান পূর্বক যাজ্িকদিগকে এরূপ তৃরিপরিমাণে দক্ষিণা দিয়া- 

লেন থে সেই সময়ে তিনি কুবের সরশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥ 

£রপতি ঠাহার রাজো ভূরিপরিমাণ জলবর্ষণ, শমনরাজ রোগের অভ্যুদয় নিবারণ 
বং জলগতি বরুণদেব নৌবিহারীদের স্খসঞ্চরণার্থ জলপথ নির্ধিঘ্ঘ করিয়। দিয়া- 
ছলেন। রুপ্রযুখ পূর্বতন মহা মহা ক্টারনূপতিদিগের গৌরব ক্মরণ পূর্বক কুবের 
অতিথির কোষাগার ধনপরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। এই প্রকারে লোকপালবৃন্দ 
মাশ্রিতের স্টায় তাহার কার্য সম্পাদন করিতেন ॥ ৮১॥ 

শক্রবিজেতা রাজা অতিথি নিষধেশ্বর অর্থপতির কন্ঠার গর্ভে নিষধ নামে এক 

"ও উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্র পর্বতপতি নিষধের স্তায় বলবান্॥ ১। 



8৪5 কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তেনোরুবীর্য্যেণ পিতা প্রজায়ৈ, কল্লিষযমাণেন ননন্দ যুন1। 
ববৃষ্টিযোগাদিব জীবলোক+, শস্তেন সম্পন্তিফলোন্মুখেন ॥ ২। 

শব্দাদিনিবিশ্য স্বখং চিরায়, তন্মিন্ গ্রতিষ্ঠার্সিতরাজশব্দঃ। 
কৌমুদ্বতেয়ঃ কুমুদাবদাতৈর্দ্যামর্জিতাং কর্ম্মাভিরারুরোহ ॥ ৩॥ 

পৌন্রঃ কুশস্যাপি কুশেশয়াক্ষঃ, সসাগরাং সাগরধীরচেতাঃ। 
একাতপত্রাং তূবমেকবীরঃ, পুরার্গলাদীর্ঘভূজো৷ বুভোজ ॥ ৪ ॥ 

তস্তানলৌজাস্তনয়স্তদন্তে, বংশশ্রিয়ং প্রাপ নলাভিধানঃ। 
যো নড লানীৰ গজঃ পরেষাং, বলান্যমৃদ্নান্নলিনাভবন্তু,$॥ ৫। 
নতশ্চরৈর্গীতষশাঃ স লেতে, নতস্তলশ্বামতনুং তনূজমূ। 

খ্যাতং নভঃশব্দময়েন নান্না, কাস্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্ ৬। 
তন্মৈ বিস্থজ্যোত্তরকোশলানাং, ধার্থোত্তরস্তৎ প্রভবে প্রতুত্বম্। 
মগৈরজর্যযং জরসোপদিষমদেহবন্ধায় পুনর্্ববন্ধ ॥ ৭ | 

ুষ্টি হেতু শস্যসম্পত্তি ফলোনুখ হইলে জীবলোক যেমন গ্রীতিলাত করে, মধ 
বল্লশালী নিষধকে যৌবনকালে প্রজাপালনকার্ধো নিযুক্ত করিবেন, ইহা সি 
করিয়া অতিথিও সেইরূপ আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২। 

তদনন্তর কুমুদ্বতীনন্দন অতিথি শবম্পর্শাদি সুখসাধন বিষযবস্থুখ তোগ করি 
( যথীকালে ) নিজ পুক্র নিষধের প্রতি সাত্রাজ্যতার সমর্পণ পূর্বক অশ্বমেধাদি 
পবিভ্রকর্মলন্ধ জিদিবধামে প্রস্থান করিপেন ॥৩॥ পন্মপলাশনয়ন, মমুদ্রবৎ দৈ্ধ 
শালী, পুরদ্বয়ের অর্গলসদৃশ দীর্ঘবাহু, একবীর ( অদ্বিতীয় বার) কুশপৌন্ত নি 
একচ্ছত্র সাগরমেখল। বসুন্ধরাকে পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ 8 | তদন্ত 

যথাকালে রাজ নিষধ পরলোকে প্রস্থিত হইলে তাহার পুত্র অগ্রিসম মহাতেজা নন 

রাজপ্রী প্রাপ্ত হইলেন। বাঁরণপতি যেমন নলবন ভগ্ন করে, কমলানন নণ$ 

সেইরূপ শক্রসমূহ বিষর্দিত করিলেন ॥ ৫॥ সেই সময়ে বিমানচারী গ্রে 
রাজা নলের কীন্তিগাথা গান করিতে গ্রুবৃত হইল। তিনি গগনগম বণ | 

একটি পুন্র প্রাপ্ত হইলেন। আকাশের শব্দময় নাম হইতে সেই নলরুষারে র 

নাম “নাভ” বলিয়া প্রথিত হইল। শ্রাবণমাসের জলধারা যেমন লোকের রী 

, উৎপাদন করে, নাভও সেইরপ প্রকুতিপুঞ্জের নিরতিশয় গ্রীতিসাধন করিনেন॥ 

ধ্দপরায়ণ রাজা নম উপযুক্ত পুত্রের হস্তে অযোধ্যার আধিপত্য প্রদান ৬ 

মোক্ষলাতবাসনায' বার্ধক্যোটিত বনবাস আশ্রয় পূর্বক মুগকুল মহ গর 
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তেন দিপানামিব পুগুরীকো।, রাজ্ঞামজয্যোহজনি পুগুরীকঃ। 
শান্তে পিতর্য্যাহৃতপুগুরীকা, যং পুগুরীকাক্ষমিব শ্রিতা শ্রী; ॥ ৮॥ 

স ক্ষেমধস্বানমমোঘধন্া, পুক্রং প্রজাক্ষেমবিধানদক্ষম্। 
নাং লম্তয়িত্বা ক্ষময়োপপন্নং, বনে তপঃ ক্ষান্তৃতরশ্চচার ॥ ৯ ॥ 
মনীকিনীনাং সমরেশুগ্রযায়ী, তম্যাপি দেবপ্রতিমঃ স্থতোহভৃৎ | 

বাশয়তানীকপদাবসানং, দেবাদি নাম ত্রিদ্রিবেইপি যষ্ত ॥ ১০ ॥ 
পিতা সমারাধনতত্পরেণ, পুজ্রেণ পুজী স যখৈব তেন । 

পুনস্তৈবান্্জব২সলেন, স তেন পিত্রা পিতৃমান্ বভূৰ ॥ ১১ ॥ 
ূরবস্তয়োরাত্মসমে চিরোটঢামাত্তোন্তবে বর্ণচতুউয়ন্ত । ” 
ধুরং নিধায়ৈকনিধিগু ণানাং, জগাম যন্বা যজমানলোকম্ ॥ ১২ ॥ 
বশী স্তৃতস্তস্ত বংশবদত্বাৎ, স্বেষামিবাসী দ্দিষতামপীষ্টঃ। 

বুদধিবিগ্রানপি হি প্রযুক্তং, মাধুর্য্যমীষ্টে হরিণান্ গ্রহীতুম্ ॥ ১৩॥ 
শী ৮৮ শািশশিট 77 শা িশোাশািশীশ শিট শি 

[তে লাগিলেন ॥ ৭॥ দিক্হস্তিগণের মধ্যে পুণুরীকনামক হস্তী যেমন শ্রেষ্ঠ 
/ও সেইরূপ নৃপতিমগ্ুলীর অজেয় “পুগুরীক' নামে পুত্র লাভ করিলেন। শ্বেত- 
ধারিণী কমূল! দেবী যেমন বিষ্ণুকে আশ্রয় করেন, পিতা নাতের স্বর্গারোহণের 
রাজলগ্মীও সেইরূপ পন্মপলাশনয়ন পুগ্তরীকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ 
মধ নামে পুগরীকের একটি পুক্র উৎপন্ন হইল। ) অমোঘশরাসন পুগরীক 
তিপগ্ের হিতসাধনে নিরত, ক্ষমাশীল ক্ষেমধন্ার হস্তে রাজ্যতার সমর্পণ পূর্বক 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; তিনি বনবাসে গমন পূর্বক তপস্তায় নিযুক্ত হই- 
1৯। নরপতি ক্ষেম্ধন্বা দেবানীক নামে একটি পুত্র লাত করিলেন। সেই 
াশীক সংগ্রামকালে সৈন্যবৃন্দের পুরোবর্তী থাকিতেন; স্থরধামেও তাহার নাম 
দ্ধ হইয়াছিল॥ ১*॥ পিতৃসেবাপরায়ণ দেবানীককে লাত করিরা ক্ষেমধন্ব। 
[গ নখ লাত করিয়াছিলেন, দেবানীকও সেইরূপ পুত্রবৎসল পিতার শ্নেহে 
নাকে পিত্মান্ জ্ঞান করিতেন ॥ ১১ গুণসমূহের একমাত্র আম্পদ রাজ। 
শা সসরসদৃশ পুত্রের গ্রতি বিপ্রাদি চাতু্র্দ্ের চিবকত রক্ষাভার প্রদান 
ক তিদিবধামে প্রস্থান করিলেন ॥১২। অহীনগু নামে দেবানীকের একটি পুত্র 
গর হইল। সেই পু পরম জিতেন্ত্িয়। মৃগগণ একবার ভয় পাইলেও মাধুষ্য- 
' পুরর্ধার যেব্ূপ বশীভূত হয়।অহীনও সেইরূপ প্রিয্ংবদতাগ্ডণৈ আত্মীয়গণের 

৫৬ 



৪৪২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

অহীনগ্র্নাম স গাং সমগ্রীমহীনধাহদ্রবিণঃ শশাস। 

যো হীনসংসর্গপরাজ্মুখত্বাদযুবাপ্যনর্থৈর্যসনৈবিহীনঃ ॥ ১৪ 
গুরোঃ স চানন্তরমন্তরজ্ঞঃ, পুংসাং পুমানাস্ঠ ইবাবতীর্ণ;। 
উপক্রমৈরষ্থলিতৈশ্চতুর্ভিশ্চতুদিগীশশ্চতুরো বড়ুব ॥ ১৫ | 
তম্মিন্প্রয়াতে পরলোকযাত্রাং, জেতর্য্যরীণাং তনয়ং তদীয়ম্। 
উচ্ৈঃশিরস্তাজ্জিতপারিযাত্রং, লক্মমীঃ সিষেবে কিল পারিযাত্রম1,, 
তম্যাভবৎ সূনুরূদারশীলঃ, শিলঃ শিলাপট্বিশালবক্ষাঃ। 

জিতারিপক্ষোহপি শিলীমুখৈর্যঃ, শালীনতামন্রজদীড্যমানঃ ॥ ১৭ 
তমাত্বসম্পন্নমনিন্দিতাত্মা, কৃত্বা যুবানং যুবরাজমেব। 

স্বখানি সোহভূঙক্ত স্রখোপরোধি, বৃত্তং হি রাজ্ঞামুপরদ্ববৃত্। ১৮ 

তং রাগবন্ধিষবিভৃপ্তমেব, ভোগেষু দৌভাগাবিশেষভোগাম্। 
বিলাসিনীনামরতিক্ষমাপি, জরা বৃথা মগ্ডসরিণী জহার ॥ ১৯। 

শশী শিপাস্পিশীিগক ও ই ৩ নিস্পাপ ক ০৯, 

্যায় বিপক্ষদিগেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন ॥ ৯৩॥ তুজবলসংগর দেবানীকনন্ 

অহীনগ যৌবনাবস্থায় উপগত হইয়াও নীচসংসর্ণে পরা্থুখ ছিলেন) তা" 
সুরাপানাদি কামরোষজনিত ব্যসনে তাহার বিরাগ জন্মিত; তিনি (যথাসময়ে! 

সমগ্র বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪॥ পিতা দেবানীক দেহবিসক্ষণ 

করিলে, চারি অংশে অবতীর্ণ আদিপুুষ বিষু'র ন্যায় সামাদি ১৬ উপায় দা 
অহীনও চতুর্দিকের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন ॥ ১৫ ॥ 

তদনস্তর শক্রবিজেতা অহীনগু সুরধামে প্রস্থান করিলে তাহার পুত্র গারিযাঃ 

আপন উন্নতমস্তক দ্বারা পারিযাত্র নামক কুলপর্বতকে অতিক্রম করিলেন। রাজ 

তখন তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ১৬॥ নরপতি পারিষাত্রের একটি গুঃ 
উৎপন্ন হইল; তাহার নাম শিল। এই পুন্র উদারচরিত এবং ইহার বঙ্ধঃ শিলা 

পট্টের ন্তায় বিশাল। ইহার বাণে শ্নকূপক্ষ পরাজিত হইত; কেহ তীহা! 

প্রশংসা করিলে তিনি যার পর নাই লজ্জিত হইতেন॥ ১৭॥ রাজারা নানার 

কারধ্যতার হেতু কারাবাসীর ন্যায় স্ুখভোগে নিরতিশয় বঞ্চিত থাকেন।এই কার, 
অনিন্দিতচরিত্র পারিযাত্র স্বুদ্ধিমান্ যুবা পুত্র শিলকে যৌবরাজ্যে ্রতিটিত কারা 

নিজে শাগ্িনুখতোগে পরিলিগ্ড হইলেন ॥ ১৮॥ অনুরাগজাত তোগস্ুখে ৬৬ 

সৌন্দর্য হেতু কামিনীকুলের একান্ত উপভোগ্য রাজ! শিলের প্রতি রগ 
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উন্নাত ইতাদগতনা মধ্য স্তস্তাযার্থোন্নতনাভিরন্ক,2। 
স্বতোহভবৎ পঙ্কজনাভকল্পঃ, কত্সস্য নাভিনৃ পিমগ্ুলস্য ॥ ২০ ॥ 

তত; পরং বজধরপ্রভাবস্তদাত্বজঃ সংযতি বজঘোঘঃ | 

বভূব বজাকরভূষণায়াঃ, পতিঃ পৃথিব্যাঃ কিল বজনাভঃ ॥ ২১॥ 
তশ্মিন্ গতে গ্যাং স্থকুতোপলব্ধাং, তৎসম্তুবং শঙ্খণমর্ণবান্তা | 
উৎখাতশক্রং বন্থধোপতস্থে, রত্বোপহাসৈরুদিতৈঃ খনিভ্যঃ ॥ ২২ ॥ 
তদ্যাবসাঁনে হরিদশ্রধামা, পিত্র্যং প্রপেদে পদমশ্রিরূপঃ | 

বেলাতটেষফিতসৈনিকাশ্থং, পুরাবিদো ষং ব্যুষিতাশ্বমাহুঃ ॥ ২৩ ॥ 
আরাধা বিশেশরমীম্ঘরেণ, তেন ক্ষিতেবিশ্বসহো বিজজ্ঞে | 
পাতুং সহো বিশ্রসখঃ সমগ্রাং, বিশ্স্তরামাত্মজমু্তিরাত্বা ॥ ২৪ ॥ 

অংশে হিরণ্যাক্ষরিপোঃ স জাতে, হিরণ্যনাতে তনয়ে নয়ত্ঃ | 

দিষামসহাঃ স্ৃতরাং তরূণাং, হিরণারেতা ইব সানিলোহভৃৎ ॥ ২৫ ॥ 
দর্শনে মাতসর্যপরায়ণ হইয়াই যেন জরা তাঁহাকে একেবারে আয়ত্ত করিয়া 
লিল॥ ১৯ ॥ 

তদনন্তব বাজ। শিল একটি পুক্র লা করিলেন; সেই রাজকুমার পদ্মনাত- 
 গভীরনাতিইদবিশিষ্ট এবং সমগ্র রাজমগুলীর শ্রেষ্ঠ; তিনি উন্নাভ নামে 
বত পাত করিলেন ॥ ২০ ॥ উন্নাভের পুত্রের নাম বজ্রনাত। এই বজ্তরনাত 
ধর সুররাগেব স্তার প্রভা বসম্পন্ন এবং যুদ্ধে বজ্তনাদী। তিনি হীরকাকরালক্কৃতা 
বার অধিপতি হইলেন ॥ ২৯॥ এই বজ্রনাভ যথাকালে নিজ পুণ্যপ্রভাবে 
দবধামে প্রস্থান করিলে তাহার পুত্র শক্রহস্তা রাজা শঙ্খণ পৃথিবীর অধীশ্বর 
[ঘন বনুদ্ধরা দেবী আকরজাত রত্ব উগহার-দান দ্বার ইহার পরিচর্য্যা করিতে 
গবেন। ২২ রাজা শঙ্খণ ইহধাম পরিত্যাগ করিলে তীহার পুক্র পৈতৃক পদে 
উচিত হন। ইনি অশ্থিনীকুমার তুল্য সুদৃশ্ত এবং হর্ষ স্টায় তেজস্বী। সমুত্রোপ- 
নটর গৈল্ত ও তুরঙ্গ সকল সম্নিবেঙ্গিত ছিপ এই হেতু পুরাতত্ব্ঞগণ ইহার 
তান নামকরণ করেন ॥ ২৩॥ নরপতি ব্যুষিতাশ্ব মহেশ্বরের আর্ধনা করিয়া 
'িহ নামক একটি পুত্র প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বসহ নিখিল ধরিভ্রীশাসনে সমর্থ ও 
র সধাস্বরূপ ছিলেন॥ ২৪॥ বায়ুর সহায়তা প্রাপ্ত হইলে অগ্নি যেমন বৃক্ষ 
হর অসহ হয়, সেইরূপ নীতিবিশারদ বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাতের তেজ শ্র- 
গর গঙ্গে নিরৃতিশয় অসহনীয্ব হইয়া উঠিল। এই পুত্র হিরণ্যাক্ষরিপু বিষ্ণুর 
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পিতা! পিত্ণামন্ণস্তমন্তে, বয়স্যনন্তানি স্থখানি লিপ্দ,ঃ। 
রাজানমাজানুবিলম্িবাহুং, কৃত্বা কৃতী বন্ধলবান্ বড়ুব ॥ ২৬ 
কৌশল্য ইত্যুত্তরকোশলানাং, পত্যুঃ পতঙ্গাম্বয়তৃষণস্য। 
তস্যৌরসঃ সোমন্ত্রতঃ স্থতোহভূৎ, নোত্রোৎসবঃ সোম ইব দ্বিতীয় ॥২৭ 
যশোভিরাব্রঙ্গসভং প্রকাশঃ, স ব্রন্মভূয়ং গতিমাজগাম। 

রনদিষ্ঠমাধায় নিজেহধিকারে, ব্রঙ্গিষ্ঠমেব স্বতনুপ্রসূতম্ ॥ ২৮। 
তম্মিন্ কুলাপীড়নিতে নিপীড়ং, সম্যউমহীং শাসতি শাসনাস্কামূ। 

প্রজাশ্চিরং স্থপ্রজসি প্রজেশে, ননন্দুরানন্দজলাবিলাক্ষঃ ॥ ২৯॥ 

পাত্রীকৃতাত্বা গুরুসেবনেন, স্পষ্টাকৃতিঃ পত্ররথেন্দ্রকেতোঃ | 

তং পুক্রিণাং পুষ্ধরপত্রনেত্রঃ, পুক্রঃ সমারোপয়দগ্রসঙ্থ্যাম্ ॥ ৩০ | 

'শস্থিতিং বংশকরেণ তেন, সম্তাবা ভাবী স সখা মঘোনঃ | 

উপস্পৃশন্ স্পর্শনিবৃত্তলল্যন্তরিপুকরেষু ত্রিদশত্বমাপ ॥ ৩১। 

অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥ প্রঙ্জাপতি কৃতী বিশ্বসহ পুত্র প্রাপ্ত হইয়া আগ 

নীকে কৃতকুত্য ও পিতৃণ হইতে মুক্ত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভিন 

চরমবয়সে অবিনশ্বর সুখপ্রাপ্তির বাসনায় আজান্থুলম্বিতবাহ হিরণ্যনীতকে রাষ্জে 

অতিষিক্ত করিয়া নিজে বন্ধল ধারণ, পূর্বক বনবাসে প্রস্থান করিলেন। ২৬! 

তদনস্তর স্্ধ্যকুলতিলক অযোধ্যানাথ যাগশীল হিরণ্যনাত কৌশলা নামে একটি 

লোচনানন্দপ্রদ দ্বিতীয় চন্ত্রমার শ্তায় ওরসপুত্র লাভ করিলেন ॥ ২৭॥ ফৌশনো 

কীষ্টিপ্রতা দ্বার ব্রক্ষদতা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল; তিনি ব্গনিষ্ঠ নায় 

একটি পুত্র লাত করেন। যথাকালে কৌশল্য সেই ব্রহ্নিষ্ঠ পুত্র ্ষিষ্ের হে 

রাজ্যতার প্রদান পূর্বক বন্বত প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৮ ॥ 

রঘুবংশবিভৃষণ প্রজাপালক ব্রদ্গিষ্ঠ আপনার শাসনাক্ষিত বনুদ্ধরা দমযং 

প্রকারে শাসন করিতে আরম্ভ করিণে হ্যাশ্র দ্বারা আগ্ুতচ জান 

বহুদিন যাবৎ প্রীত হইয়াছিল ॥ ২৯॥ ব্রন্থিষ্ঠের একটি পুত্র জনে; তীহার শা 

. পুত্র। তিনি পিতা প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রা দ্বারা আপনাকে উপযুক্ত গাঃ 

পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন এবং তাহার আকুতি বিঝুর সর 

এই পুত্র দ্বারা ব্িষটপুত্রবান্গণের মধ্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন ॥৩* | বিষয় 

সুরপতির ভাবী প্রিয়সধ। ব্িষ্ঠ বংশধর পুত্র দ্বারা আপনার কুলমর্ধযাদী 
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তম্ত প্রভানির্জভিতপুষ্পরাগং, পৌস্যাস্তিথো পুষ্যমসূত পত্তী | 

তস্সিনপুতানন,দিতে সমগ্রাং, পুষ্টিং জনাঃ পুষ্য ইব দ্বিতীয়ে ॥ ৩২ ॥ 

মহীং মহেচ্ছঃ পরিকীর্ধ্য সুনৌ, মনীষিণে জৈমিনয়েহর্পিতাত্মা । 
তম্মাৎ সযোগাদধিগম্য যোগং, অজন্মনেহকল্পত জন্মভীরুঃ ॥ ৩৩ ॥ 

ততঃ পরং তত্প্রভবঃ প্রপেদে, ফ্রবোপমেয়ো গ্রবসন্ধিরুবর্বীম্। 
যন্মিনভূজ্জ্যায়সি সত্যসন্ধে, সন্ধিষ্রবিঃ সন্নমতামরীণাম্ ॥ ৩৪ ॥ 

স্বতে শিশাবেব স্থুদর্শনাখো, দর্শাতা যেন্দুপ্রিয়দর্শনে স:। 

মগায়তাক্ষো মৃগয়াবিহারী, সিংহাদবাপদ্বিপদং নৃগিংহঃ ॥ ৩৫ ॥ 

ব্গামিনস্তস্ত তমৈকমত|াদমাত্াবর্গঃ কুলতম্তুমেকম্ । 

অনাথদীনাঃ প্রকৃতীরবেক্ষা, সাকেতনাথং বিধিবচ্চকার ॥ ৩৬ ॥ 

নবেন্দুনা তন্নভসোপমেয়ং, শাবৈকসিংহেন চ কাননেন | 

রঘোঃ কুলং কুট]ুলপুফরেণ, তোয়েন চাপ্রৌটনরেন্দরমাসীৎ ॥ ৩৭ ॥ 
০২ শশাা শশী েেশপপপ্প্াপিশীশী শীশিশাাীশাাাশীাশীশীীপাশশাশিীশিীী পীপপী। 

করিয়া স্বর্গলাতবাসনায় পুষ্করতীর্থে অবগাহন পূর্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩১॥ 

রাজা পুলের মহিষী পৌর্ণমাসী তিথিতে পুষ্য নামে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। 

এইকুমার পুষ্পরাগ মণি অপেক্ষাও অধিকতর তেজস্বী। দ্বিতীয় পুয্যানক্ষত্রের 
স্তাব পুয্ের আবিভাবে প্রকৃতিপুগ্ত নিরতিশয় উন্নতি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩২ ॥ উচ্চাতি- 

নাধী রাঙা পুনর্জন্মে ভীত হইয়া পুক্রের হস্তে বাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক ব্রহ্মতব- 
(বিশারদ মহাযোগী জৈমিনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন 7 তৎপরে পুনঞ্জন্ম- 
ান্র অতিলাষে যোগবিষ্া লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৩। 

শুদনস্তর ধন্মশীল পুস্নন্দন ফ্ব-সদূশ ক্রবসন্ধি ধরিত্রীর আধিপত্য প্রাপ্ত 
হইলেন? সত্যসন্ধ রাজশ্রেষ্ঠ সেই ধ্রবসন্ধির নিকট অন্ুদ্ধত শক্রকুলের সন্ধি 
পাট তগ্ন হয় নাই ॥৩৪॥ রাজ! ফ্রবসন্ধি সুদর্শন নামে একটি পুত্র উৎপাদন 
লেন; এই পুত্র প্রতিপচন্দ্রের স সুৃশ্ত। এই পুভ্রের যখন শৈশবাবস্থা, 
ই মমযেই মৃগয়াবিহারী, মগলোচন, পুরুষশ্রেষ্ঠ প্বসন্ধি সিংহের হস্তে প্রাণ 

বন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তদনস্তর প্রজাপুঞ্জের দীনদশ। দেখিয়া, মন্ত্রিগণ একমত 
২ মৃত রাজকুলের অবলম্বন-স্বরূপ সেই শিশুপু্র সুর্শনকে যথাবিধি অযোধ্যা 
সহাগনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৩৬॥ তখন সেই শিশুরাজপালিত রঘুকুল নবো- 
দতন্্রমারাজিত নতন্তলের ন্যায়, একমাত্র সিংহশীবকমণ্ডিত বনের স্যার এবং 
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লোকেন ভাবী পিতুরেব তুল্যঃ সম্ভাবিতো মৌলিপরিগ্রহাৎ সঃ। 
দৃষ্টো হি বৃথন্ কলতপ্রমাণোহপাশাঃ পুরোবাতমবাপা মেঘ; ॥ ৩১। 
তং রাজবীথ্যামধিহস্তি যান্তমাধোরণালন্থিতমগ্রাাবেশম্। 

ষড় ধদেশীয়মপি প্রভৃত্বাৎ, প্রৈক্ষস্ত পৌরাঃ পিতীগৌরবেণ ॥ ৩৯। 
কামং ন সোইকল্পত পৈতৃকম্ত, সিংহাসনস্য প্রতিপূরণায়। 

তেজোমহিম্বা পুনরাবৃতাত্মা, তন্ব্যাপ চামীকরপিঞ্জীরেণ ॥ ১০ ॥ 

তম্মাদধঃ কিঞ্থিদিবাবতীর্ণাবসংস্পৃশস্ত তপনীয়পীঠম্। 

সালক্তকৌ ডূপতয়ঃ প্রসিদ্ধৈরবন্দিরে মৌলিভিরম্ত পাদৌ ॥ ৪১। 
মণৌ মহানীল ইতি প্রভাবাদক্পপ্রমাণেহপি যথা ন মিথ্যা। 
শব্দো মহারাজ ইতি প্রতীতস্তৈব তশ্মিন্ যুযুজেহর্ভকেহপি ॥ ১২। 

পর্যযন্তস্ারিতচামরস্ত, কপোললোলোতভয়কাকপক্ষাৎ। 

তশ্তাননাদুচ্চরিতো বিবাদশ্চম্মীল বেলাম্বপি নার্ণবানাম্ ॥ ৪৩।॥ 

পল্মাকররাজিত জলের স্তায় পরম শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭॥ প্রকৃতিপুঝ দেই 
কিরীট-মঙ্ডিত শিশু নৃপতিকে দ্রেখিয়। মনে মনে বিবেচনা! করিল, ইনিও পিতার 

যায় ক্রমে ক্রমে প্রতীববান্ হইবেন। কারণ, কলভ-পরিমিত মেঘও বায়ু 

সহায়তায় দ্রিক সকল আর্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৮॥ সুদর্শন যৎ্কালে সমুক্ছ 

রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক রাজপথে নিক্কান্ত হইতে 

হন্তিপকরন্দ সেই সময়ে বাল্যাবস্থা হেতু তাহার হাত ধরিয়া থাকিত 7 তাহার 

ঘড় বর্ষমাত্র বয়ঃক্রম হইলেও তাঁহার প্রতূত্বগুণে দর্শকেরা তাহাকে তাহার পিতার 

যায় সন্মান প্রদর্শন করিত ॥৩৯॥ বালকত্ব হেতু তাহার দেহ ক্ষত সুতরাং 

সমগ্র সিংহাসন তাহার দেহ দ্বার৷ আবৃত হইত না! বটে, কিন্তু তাহার কান 

গৌর কাস্তিসম্পদ দ্বারা যেন উহা পরিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইত।॥ ৪০। 

নরপতিরন্দ তাহার নিয়তাগে কিঞ্চিৎ লম্বমাঁন কাঞ্চন-পাদপীঠন্র্ণে অন 

অনস্তলাঞ্ছিত পাদ-দ্বয়ে নিজ নিজ উদ্চমুকুট অবনত করিয়া প্রণাম করিতেন।8% 

অল্পগ্রমাণ ইন্ত্রনীলমণিতে মহানীল শব্দের প্রয়োগ হইলে যেমন নীলশব নর 

হয় না, সেইরপ প্রভাবাধিক্য হেডু সেই শিশু রাজার প্রতি প্রধিত মহা 

' শব্দের গ্রয়োগ হইলেও তাহা নিরর্থক হয় নাই ॥ ৪২॥ সেই শিশু রাজা 

ছুই পার্থর যখন চামরবীজন হইত, তখন তাহার গগুস্থনে শিখণক বিমপিও 

ধাকাতে যে মুখের অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল! সেই মুখনিগত বাধ 



রঘুবংশমূ। ৪৪৭ 

নিরব স্জান্ব.নদপট্রশৌভে, স্যন্তং ললাটে তিলকং দধানঃ। 
তেনৈব শৃন্যান্যারিস্থন্দরীণাং, মুখানি স ম্মেরমুখশ্চকার ॥ 8৪ ॥ 

শিরীষপুপ্পাধিকাসৌকুমার্যযঃ, খেদং স যায়াদপি ভূষণেন। 
নিতান্তগুববীমপি সোহনুভাবাদ্ধ,রং ধরিত্র্যা বিভরাম্বভৃব ॥ 8৫॥ 
ন্তাক্ষরামক্ষরতৃমিকায়াং, কাৎ্ন্সোন গৃহাতি লিপিং ন যাবৎ । 

সর্নাণি তাবচ্ছ তবৃদ্ধযোগাৎ, ফলান্যুপাযুউস্ত স দগুনীতেঃ ॥ ৪৬ ॥ 

উরস্পর্য্যাপ্তনিবেশভাগা, প্রোটীভবিয্যন্তমুদীক্ষ্যমাণা। 
সঞ্লাতলজ্জেব তমাতপত্রচ্ছায়াচ্ছলেনোপভুগুহ লক্ষমীঃ ॥ ৪৭ ॥ 

মনক্,বানেন যুগোপমানমাবদ্ধমৌবর্বাকিণলাঙ্থনেন। 
মম্পৃ্খড়গতসরুণাপি চাসীদ্রক্ষাবতী তস্য ভূজেন ভূমিঃ ॥ ৪৮। 
ন কেবলং গচ্ছতি তশ্য কালে, যয়ুঃ শরীরাবয়ব। বিবৃদ্ধিম্। 

বশ্া গুণাঃ খন্বপি লোককান্তাঃ, প্রারন্তসুঙ্গমাঃ প্রথিমানমাপুঃ ॥ ৪৯। 

গণবেলা পর্য্যন্ত ধরিত্রীর কুত্রাপি বিফল হয় নাই ॥৪৩॥ সেই সহাস্তবদন 

ঘণ নবপতি কাঞ্চনবিনিন্দিত পট্টবিরাঞজিত ভালতটে রাজতিলক ধারণ পূর্বক 
বগক্ষসূন্দরীদিগের বদনপদ্ম তিলকশৃন্ঠ করিয়াছিলেন ॥ 8৪ ॥ শিরীষপুষ্পাধিক 

[কোমলাঙ্গ সেই বাঞ্জকুমার অলম্কারতার-বহনে কষ্ট বোধ করিতেন; কিন্ত 
রিত্রীতার নিরতিশয় গুরুতর হইলেও আপনার প্রতাববলে অবলীলাক্রমে তাহা 

[হন কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৪৫॥ সম্যক্প্রকাবে অক্ষর-পরিচয় না হইতে 
তেই জ্ঞানবৃদ্ধ সচিববৃন্দের সাহায্যে তিনি নিখিল দগুনীতি শিক্ষা করিয়া- 
ছলেন॥ ৪৬॥ বাজন্রী তাহার অল্লায়তন বক্ষঃপ্রদেশে আশ্রয়স্থা ন না পাইয়া 
টাহার প্রোঢাবস্থ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; তবে অধুনা যেন লঙ্জাবশে আত- 
'িস্থায়াচ্ছলে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন ॥ ৪৭ ॥ সেই শিশু রাজার 
াঘয অগ্ভাপি জ্যাঘাতচিহ্ছে অস্থিত্ত* হয় নাই, হস্তের মুষ্টিদেশও অসি স্পর্শ 
" নাই, বাহদয়ও যুগের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় নাই; তথাপি তিনি সেই বাহুবলে 
তীর রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮॥ কাল সহকারে তাহার দেহই 
১ জষে জমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহা নহে; সব্বজনচিত্তরঞ্জন কুলপরম্পরাগত 
র্ঠ শৌর্য প্রন্ৃতি যে সকল গুণরাজি তাহার দেহে প্রচ্ছন্নতাবে বিদ্কমান ছিল, 

'সও ত্মে ক্রমে বৃদ্ধি প্রা হইল ॥ ৪৯ পূর্বজন্মে গুরুজনগ্রীতিগ্রদ 

শা শীপ্পী শিস শীীশ্ী শশী ্পপাশালি শাটি ৮৮৮ 



৪৪৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

স পূর্ববজন্মান্তরদৃষটপারাঃ, স্মরমিবাক্রেশকরো! গুরূণাম্। 
তিঅস্ত্িবর্গাধিগমস্থ মূলং, জগ্রাহ বিষ্ভাঃ প্রকৃতীশ্চ পিত্র্যাঃ ॥ ৫০। 
বৃহ স্থিতঃ কিঞ্চিদিবো ত্রা মুন্ধচাড়োহঞ্চিতসব্যজা নুঃ | 
মাকর্ণমারুষ্টসবাণধন্বা, ব্যরোচতাস্ত্েমু বিমীয়মানঃ ॥ ৫১॥ 

অথ মধু বনিতানাং নেত্রনির্বেশনীয়ং 

মনসিজতরুপুষ্পং রাগবন্ধপ্রবালম্। 

অকৃতকবিধি সর্বনীঙ্গীণমাকল্পজাতং, 

বিলসিতপদমা্ভং যৌবনং স প্রপেদে ॥ ৫২॥ 
প্রতিকৃতিরচনাভ্যো দৃতিসন্দর্শিতাত্যঃ, 
সমধিকতররূপা? শুদ্বসন্তানকামৈ; | 

অধিবিবিদুরমাত্যেরা্ৃতাস্তস্ত যুনঃ, 

প্রথমপরিগৃহীতে শ্রীভূবৌ রাজকন্তাঃ ॥ ৫৩। 

ইতি শ্রীরথুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ বংশানুক্রমো নাম 
অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮ ॥ 

নিিরিরিকারার রর রাযি রা রানার 

সুদর্শন যে সমস্ত বিষ্যায় পারদর্শিতা লাত করিয়াছিলেন, অধুনা ত্রিবর্প্াপ্চি 

নিদানস্বরূপ সেই সমস্ত যেন তাহার ম্মখ্ণপথে উদিত হইতে লাগিল এবং পৈতৃক 

রক্কৃতিপুঞধ তাহার বশীভূত হইল।॥ ৫*॥ ধনুবিগ্তাত্যাসসময়ে তিনি উন্নাগ 

কেশবন্ধন, দেহের পূর্বার্দ প্রসারিত ও বামজ্জান্ন আকুঞ্চিত করিয়া যধন দর 

শরীসন আকর্ষণ করিতেন, তৎকালে তাহার অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদিত 

হইত ॥ ৫১॥ যে যৌবন রমণীবৃন্দের লোচনাভিরাম মধুস্বরূপ, অন্থরাগ-বন্ধনর? 

পল্পববিশিষ্ট, মনোভববৃক্ষের পু্স্বরূপ, সর্ধাঙ্গব্যাপী, স্বতাবোৎপন্ন অনষ্কাররণ 

তিনি সেই একমাত্র বিলাসাম্পদ্দ যৌবন প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫২॥ তখন অমাতা 

সৎপুক্রলাতবাসনায় দৃতীপ্রদর্শিত চিত্রিত রমণীমৃণ্তি অপেক্ষাও অধিকতর বব 

রাজকুমারী আনয়ন করিলেন। সেই রাজকুমারী নবযৌবনবিশিষ্ট রাজননন 

_ দর্শনের অস্করক্মী হইয়া প্রথম-পরিগৃহীতা রাজভ্র। ও ধরিত্রীর সপতীতাব নাগর 

করিলেন ॥ ৫৩ ॥ 



উনবিংশঃ সর্গঃ। 
সা ০0৯১৩-- 

অগ্নিবর্ণমভিষিচ্য রাঘবঃ, স্বে পদে তনয়মগ্মিতেজসম্। 

শিশ্রিয়ে শ্রতবতামপশ্চিমঃ, পশ্চিমে বয়সি নৈমিষং বশী ॥ ১॥ 

তত্র তীর্থসলিলেন দীর্থিকাস্তক্পমন্তরিতভূমিভিঃ কুশৈঃ | 
দৌধবাসমুটজেন বিস্মৃতঃ, সঞ্চিকায় ফলনিস্পৃহস্তপঃ ॥ ২॥ 
্নব্পালনবিধৌ ন ততস্ৃতঃ, খেদমাপ গুরুণ। হি মেদিনী। 

তোক্ত,মেব ভুজনি্জিতদ্বিষা, ন প্রসাধয়িতুমস্ কল্পিতা ॥ ৩ 

সোহধিকারমভিকঃ কুলোচিতং, কাশ্চন স্বয়মবর্তয় সমাঃ। 

সন্গিবেশ্য সচিবেষতঃপরং,স্ত্রীবিধেয়নবযৌবনোহভবহ ॥ ৪ ॥ 
কামিনীসহচরস্য কামিনস্তস্য বেশ্ন্থ মৃদঙ্গনাদিযু। 
খদ্ধিমন্তমধিকদ্ধিরুত্তরঃ, পুর্র্মুৎসবমপোহছুৎসবঃ ॥ ৫ ॥ 

জানিগণ্ষ্ঠ জিতেন্দ্িয় রঘুকুলধুরন্ধর নরপতি সুদর্শন চরমদশায় অগ্নিসর্বশ 
হাতেজা পুত্র অগ্নিবর্ণকে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নৈমিষকানন আশ্রয় 
রিলেন॥ ১॥ তিনি সেই কাননে তীখোদক দ্বারা গৃহদীর্ঘিকা, ভূতলে আস্তৃত 
শ দ্বার শয্যা ও পর্ণশাল! দ্বারা বাজ-অট্রালিকা বিশ্বত হুইয়। নিষ্কাম-হদয়ে 
ঃপন্তাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥ 

শগবর্ণ রাঞ্যলাভ করিয়া ধরাপালনে কোন ক্লেশই বোধ করেন নাই। 
না, তাহার পিতা স্বদর্শন আপনার বাহুবলে বিপক্ষকুল নির্মল করিয়া 
দিমাত্র উপভোগের জন্যই তাহাকে ধরা সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন; কোন 
কার কণ্টক উন্ম'লন করিতে হইবে, ্ীদৃশ :কছুই তিনি অবশিষ্ট রাখিয়া! যান 
[২॥৩। কামুক অগ্নিবর্ণ কতিপয় বর্ষ নিজবংশোচিত নিয়মে রাজ্যশীসন পূর্বক 
নর প্রতি সাম্াজ্যতার প্রদান করিয়। নিরতিশয় রমদীনিরত হইয়া উঠি- 
"ন॥&॥ সেই কামুক অগ্নিবর্ণ নিরন্তর রমণীজনসহবাসে দিনযাপন করিতে প্রবৃত্ত 
রা  ভীহার মুদপনে প্রতিশব্থিত গৃহে ক্রমে ক্রমে অধিকতর সমুদ্িবিশি্ 

টার পূরধপুকষদিগেত্র সমৃদ্ধ উৎসব সকলও সমার্ত হইয়া পড়িল॥ ৫. 
কি 



৪৫০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

ইন্দিযার্থপরিশূন্যমক্ষমঃ, সোঢ,মেকমপি স ক্ষণাস্তরম্। 
অন্তরেব বিহরন্ দিবানিশং, ন ব্যপৈক্ষত সমূত্য্বকাঃ প্রজা ॥ | 

গৌরবাদ্যদপি জাতু মন্ত্রিণাং, দর্শনং প্রকৃতিকাঙ্িকষিতং দদৌ | 
তদ্গবাক্ষবিবরাবলদ্গিনা, কেবলেন চরণেন কল্লিতম্ ॥ ৭॥ 

তং কৃতপ্রণতয়োহনুজীবিনঃ, কোমলাত্মনখরাগরূধিতম্। 

ভেজিরে নবদিবাকরাতপম্পৃ্টপস্কজতুলীধিরোহণম্।॥ ৮॥ 
যৌবনোন্নতবিলাসিনীস্তনক্ষোতলোলকমলাশ্ দীর্ঘিকাঃ। 
গৃঢ়মোহনগৃহাস্তদন্ৃভিঃ, স ব্যগাহত বিগাঢ়মন্মথঃ ॥ ৯। 

তত্র সেকহৃতলোচনাগ্তনৈধো তিরাগপরিপাটলাধরৈঃ। 
অঙ্গনাস্তমধিকং ব্যলোভয়নর্পিতপ্রকৃতকান্তিভিযুথৈঃ ॥ ১০। 

ভ্রাণকান্তমধুগন্ধকধিঁণীঃ, পানভূমিরচনাঃ প্রিয়াসখঃ। 

অভ্যপ্ভত স বাসিতাসখ+, পুষ্পিতাঃ কমলিনীরিব দ্বিপঃ ॥ ১১। 

তিনি সর্বদা অন্তঃপুরাত্যন্তরে বিহার করিতেন এবং ভোগ্যসামগ্রীসন্তোগ জি 

মুহূ্তমাত্রও অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইতেন না) অধিক কি, তাহার দর্শনে 
যে সমস্ত প্রজা উপস্থিত হইত, তাহাদের কথা! একবারও মনে করিতেন না।$। 

যদ্দি কদাচিৎ সন্মাননীয় অমাত্যদিগের অনুরোধে প্রজাপুঞ্জের বাষ্ছিত দর্শন প্রদান 

করিতেন, তাহাও কেবলমাত্র বাতায়নদ্বারে পদস্থাপন পুর্বক তন্বারাই নিপা 
দিত করিতেন ; প্রক্ৃতিপুগ্ত কদাচ তাহার মুখদর্শন করিতে সমর্থ হইত না| 

অনুজীবিবৃন্দ তরুণ-অরুণ-কিরণম্পৃষ্ট পগ্নের ন্যায় কোমল নখরাগরঞ্জিত তাহার 

পাদঘয়ে অভিবন্দন পূর্বক তজনা করিত ॥৮॥ মদনবাণে গা মতত অধিবর্ধ ঘং 

কালে রমণীবৃন্দসহ দীর্ধিকাজলে বিহার করিতেন, তৎকালে অবলাকুলের গীনো 

্ত-পয়োধর-কুস্ত দ্বারা জল আলোড়িত হওয়াতে পম্মদল চঞ্চল হইয়া উঠিত। 

ই সমস্ত দীর্ধিকাজলগর্ভে যে সকল গুপ্ত রুতিগৃহ বিরচিত হইয়াছিল, সেই থা 

তাহার কেলিক্রিয়া সম্পাদিত হইত ॥৯॥ জলকেলিসময়ে জলসিঞ্চন হেতু এরা 

 গ্রণের নয়নকজ্জলল ও অধররাগ প্রক্ষালিত হওয়াতে দেই জল পাটবর্ ধারণ 

করিত সুতরাং সেই সময়ে রমণীদিগের মুখমণ্ডলের প্রকৃত সৌনাঘয দেখিয়া রাগ 
নিরতিশয় প্রনুদ্ধ হইয়া উঠিতেন॥ ১০ ॥ হস্ত যেমন হস্তিনীসহচর হইয়া গর 

গন সন্তোগ করে, নরপতি অগিবর্ণও সেইরূপ রমণীজনসহ বিরচিত ” 
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সাতিরেকমদকারণং রহস্তেন দত্তমভিলেষুরজনাঃ | 

তাভিরপুযপহৃতং মুখাসবং, সোহপিবদ্বকুলতুল্যদোহদঃ ॥ ১২ ॥ 
অস্কমন্কপরিবর্তনো চিতে, ত্য নিন্যাতুরশূন্যতামুভে | 

বললকী স হদয়ঙ্গমন্থনা, বল্তবাগপি চ বামলোচন! ॥| ১৩ || 

সন্বয়ং প্রহতপুফরঃ কৃতী, লোলমাল্যবলয়ো হরম্মনঃ | 

নর্তকীরভিনয়াতিলঙ্বিনী;, পার্বস্তিযু গুরুষলজ্জয়ৎ ॥ ১৪ ॥ 

চারু নৃত্যবিগমে চ তশ্মুখং, স্বেদভিন্নতিলকং পরিশ্রমাৎ। 
প্রেমদন্তবদনানিলঃ পিবন্, অত্যজীবদমরালকেশরৌ ॥ ১৫ ॥ 
ত্ত সাবরণদৃষ্টসন্ধয়ঃ, কাম্যবস্তযু নবেষু সঙগিনঃ। 
ব্নতাভিরুপস্থত্য চক্রিরে, সামিভুক্তবিষয়াঃ সমাগমা? ॥ ১৬॥ 

গমন পূর্বক দ্বাণেন্দরিয়গ্রীতিপ্রদ মিষ্টগন্ধ মগ্ধ পান করিতেন॥ ১১ প্রমদাকুল 

নিরতিশর মদের কারণীভূত রাজদত্ত মুখ-ম্ নির্জনে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা! করিত, 
বকুলের স্তায় অভিলাষী রাজাও তাহাদিগের মুখাসব পান করিতেন ।১২॥ * দুইটি 
স্ব অন্ক-বিহারার্থ সর্বদা অগ্নিবর্ণের ক্রোড়দেশে বিরাজ করিত;-_-যনোহরনাদিনী 
ধাণা আর যিষ্টভাষিণী বামলোচনা। অস্কাধিষ্টিত বীণার শব্দ ও রমণীর সঙ্গীত 
বণে তিনি পরম আনন্দ অন্ুতব করিতেন ॥ ১৩॥ যখন নর্ভকীরা নৃত্য করিতে 
্রত্ত হইত, তখন কলাবিগ্ভাবিশারদ অগ্রিবর্ণ নিজে বলয় ও মাল্য আন্দোলিত 
করিতে "করিতে বাগ্তবাদন পূর্বক তাহ্রাদিগের মনোরঞ্জন করিতেন) তখন 
সতিনযোচিত প্রণালী হইতে নর্তকীরা স্বলিত হইত; স্ৃতরাং পার্থস্থিত নাট্যা- 
ঠর্যদিগের নিকট নিরতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইত ॥ ১৪ ॥ নৃত্য শেষ হইলে পরিশ্রম 
হেতু নর্তকীদিগের বদনে মন্দ মন্দ স্বেদবিন্দু নিঃস্থত হইয়া তাহাদিগের তিলক- 
না বিলুপ্ত করিয়া ফেলিত। রাজা তখন প্রেমভরে তাহাদিগের মোহন 
ঘগন্লে আপনার মুখবাযুর ফুৎকার দিতে দিতে তাহাদিগের বদনচুম্বন করিয়া 
গাপনাকে অমরাবতীম্বর দেবেন্দ্র ও অলকেস্বর কুবের অপেক্ষাও সমধিক ভাগ্য- 
ঘাম জান করিতেন ॥ ১৫ ॥ রাজা যখন স্থানাস্তরে গমন পূর্বক নব নব কাম্য- 
'যাতোগে আসক্ত হইতেন, অবলাগণ তখন কখন গুপ্ততাবে, কখন বা প্রকাশ্ত- 
শবে অেষণ পূর্বক তাহাকে আনয়ন করিয়া উপভোগবস্ত সকল অর্দোপভোগ 

* এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে যে, বকুলবৃক্ষ প্রমদাজনের মুখমগ্য বা মুখনিঃহত জলের প্রত্যাশা 
খন! এ জল প্রাপ্ত হইলেই বকুলের পুপ্পোদগম হয়। 
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অন্গুলীকিসলয়া গ্রতজ্জনং, ভ্রবিভঙ্গকুটিলঞ্চ বীক্ষিতম্। 

মেখলাভিরসকৃচ্চ বন্ধনং, বঞ্চয়ন্ প্রণয়িনীরবাপ সঃ॥ ১৭। 

তেন দৃতিবিদিতং নিষেদুষা, পৃষ্ঠতঃ স্থরতবাররাস্িু। 
গুশ্রবে প্রিয়জনস্ত কাতরং, বিপ্রলস্তপরিশঙ্কিনো বচঃ ॥ ১৮॥ 

লৌল্যমেত্য গৃহিণীপরিগ্রহাননর্তকীস্থুলভাস্থ তদপুঃ । 

. ৰর্তৃতে মম স কথঞ্চিদীলিখবন্ুলীক্ষরণসন্নবর্তিকঃ 1 ১৯॥ 

প্রেমগর্বিবতবিপক্ষমত্সরাদায়তীচ্চ মদনানম্মহীক্ষিতম্। 

নিন্যুরতসববিধিচ্ছলেন তং, দেবা উজ ঝিতরুষ; কৃতার্থতাম্। ২০। 

প্রাতরেত্য পরিভোগশোভিনা, দর্শনেন কৃতখগ্ডনব্যথাঃ। 

্াঞ্জলিঃ প্রণয়িনীঃ প্রসাদয়ন্, সোহছুনোৎ প্রণযমন্থরঃ পুনঃ। ২১। 

করাইত। তাহারা মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা করিত ষে+ 'যদি রাজা স্থানস্ 

যথেষ্ট উপভোগ করেন, তাহা হইতে ভোগে আর তাহার ততদুর স্পৃহা থাকিবে 

মা? সুতরাং আর আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইবেন না ১৬॥ রাঙ্গা অপর 

কামিনীর নিকট গমন পূর্বক প্রণয়িনীগণকে প্রতারিত করিতেন) সততা 

তাহারাও অঙ্গুলিপল্বাগ্র দ্বারা তাহাকে তর্জজন, ভ্রতঙ্গী দ্বারা কুটিলদর্শন ও মেখনা' 

রঙ্জু দ্বারা পুনঃ পুনঃ বন্ধন করিত ॥ ১৭। পর্যযায়াগত সুরতযামিনীতে প্রিয়তমা 

যখন বিরহাশঙ্কায় কাতর হইয়া “আমাকে রক্ষা কর, এইরূপ বাক্য উচ্চারণ 

করিত, তখন রাজ! অগ্নিবর্ণ প্রণয়িনীন পশ্চাদ্ভাগে দূতীর জ্ঞাতসাবে উপস্থিত 

হইয়া! সেই প্রিয়ামুখনির্গত কাতরবাক্য শ্রবণ করিতেন ॥ ১৮॥ তিনি যখন 

মহ্ষীদিগের সহিত একত্র অবস্থান করিতেন, তৎকালে নর্ভকীরৃদ্দের প্রি 

ভাহার লোত জন্সিলেও তাহাদিগের সম্ভোগ ঘটিয়া উঠিত না; তখন তাহা- 

দিগের বিচ্ছেদে অধীর হইয়া স্বেদবিজড়িত অঙ্গুলী হইতে স্বলিত চিত্রশলাকা ঘা 

তাহাদের প্রতিক্কতি অঙ্কন পূর্বক অতি ক্রেশে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতেন। ১১1 

মহিষীরা। মাদনযন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া রাজপ্রেমলাতে দণ্ড অবলাদিগের গতি 

ঈর্ষ্যা ও অসহ্ ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক মদ্নমহোৎ্সবচ্ছলে নরপতিকে আন্যগ 

করিয়া আপনাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিতেন ॥ ২০॥ প্রত্যুষকালে অগনিবর্দ যর 

প্রত্যাগত হইতেন। তখন তাহাঁর অঙ্গে অন্য নারীর সম্তোগচিহ দর্শনে মহ্যা 

গণ অতিমানের বশবর্তিনী হইতেন, রাজা করযোড়ে সবিনয়ে তীঁহাদ্দিগের মনো 

বেদনা দূর করিয়া" দিতেন? কিন্ত ্য়শৈধিল্য প্রাদ্পন পূর্বক নিজেও বেন 
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বপ্রকীিতবিপক্ষমঙ্গনাঃ, প্রতযভৈৎস্থরবদন্তয এব তম্। 
্রচ্ছদান্তগলিতাশ্রুবিন্দুভিঃ, ক্রোধভিন্নবলয়ৈধিবর্তনৈঃ ॥ ২২॥ 
রুগুপুষ্পশয়নান্ লতাগৃহান্, এত্য দূতিকৃতমার্গদর্শনঃ। 
অন্বতৃৎ পরিজনাঙ্গনারতং, সোইবরোধভয়বেপথুত্তরম্ ॥ ২৩॥ 
নাম বল্লভজনস্য তে ময়া, প্রাপ্য ভাগ্যমপি তস্য কাঙক্যতে। 
লোলুপং নন মনো মমেতি যং, গোত্রবিস্বলিতমুচ্রঙ্গনাঃ ॥ ২৪। 
ক্র লুলিতক্রগাকুলং, ছিন্নমেখলমলক্তকাক্কিতম্। 
টথিতস্য শয়নং বিলাসিনস্তপ্য বিভ্রমরতান্তপাবৃণোৎ ॥ ২৫ ॥ 
স স্বয়ং চরণরাগমাদধে, যোধিতাং ন চ তথা সমাহিতঃ | 
লোত্যমাননয়নঃ শ্রথাংশুকৈর্মেখলা গুণপদৈনিতশ্থিভিঃ ॥ ২৬। 
চষ্নে বিপরিবন্তিতাধরং হস্তরোধি রশনাবিঘটনে। 
বিদ্রিতেচ্ছমপি তস্য সর্দ্বতো, মন্মথেন্ধনমভূদ্বধূরতম্ ॥ ২৭ ॥ 

তব করিতেন | ২১॥ রাজা অগ্থিবর্ণ নিদ্রাঘোরে কোন নারীর নাম উচ্চারণ 
নে তত্রতা) কামিনীগণ মৌনতাবধারণ সহকারে পার্শপরিবর্ভন করিয়া 
কত, তাহাদের নয়নজলে শয্যা সিক্ত হইয়া যাইত; তখন তাহার! রোষতরে 
াদিগের বলয় চূর্ণ করিয়া ফেলিত এবং নরপতিকে তিরঙ্কার করিতে 
কত।২২| রাজা যে সময় দুতীসন্দর্শিত পথে পুষ্পশয্যাম্ডিত লতাকুঞ্জে উপস্থিত 
৭ অবলাকুলের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন অন্তঃপুররমণীদিগের 
হার দেহ কম্পিত হইত ॥ ২৩॥ বাজার মুখে কোন সময়ে অন্য কোন 
নার নাম উচ্চারিত হইলে তাহার প্রণয্রিণীরা বলিত, কামুক, তোমার প্রেয়- 
শী অবগত হইলাম, সংগ্রতি তাহার ন্যায় সৌভাগ্যলাভের জন্ত আমার 
মিরতিপয লু হইয়া উঠিয়াছে।” ২৪॥ রাজা যৎকালে ( বিহারান্তে ) শ্যা 
ও উধিত হইতেন, সে সময় তাহার সুয্যোর কোন স্থানে অলক্তকের চিহ্ন, 
ষ্ান ছি রশনা, কোন স্থানে কুস্কুমের পিঙ্গলরাগ, কোথাও ব] বিলুলিত 
দাম রতি দ্রব্য তাহার সুরতলীলা প্রকাশ করিয়া দিত ॥২৫॥ রাজা নিজ হস্তে 

'ধ পদ অলক্তে রঞ্জিত করিয়া দিতেন, কিন্তু যে সময় তাহার চিত্ত 
॥ ্ সমাকষ্ট হইত, তখন আর রাগবিস্তাসে চিত্ত ধৈর্ধ্য ধারণ করিত 

"্ অবলাকুলের বদনচুন্বনের উদ্যম করিলে তাহারা আপম আপম 
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দর্পণেষু পরিভোগণদর্শিনীনর্্পূর্ববমনুপৃষ্টসংস্থিতঃ | 
ছায়য়া স্মিতমনোজ্ঞয়া বধৃহীনিমীলিতমুখীশ্চকার সঃ ॥ ২৮। 
কণসক্তমৃদুবান্থবন্ধনং,স্যাস্তপাদতলমগ্রপাদয়োঃ | 

্রাথ্যস্ত শয়নোখিতং প্রিয়াস্তং নিশাতায়বিসগগচুন্বনম্॥ ২১। 
্রেক্ষ্য দর্পণতলস্থমাত্মুনো, রাজবেশমতিশক্রশোভিনম্ 
পিপ্রিয়ে ন স তথা যথা যুবা, ব্যক্তলক্মম পরিভোগমণ্নম॥ ৩০। 
মিত্রকত্যমপদিশ্য পার্শবতঃ, প্রস্থিতং তমনবস্থিতং প্রিয়াঃ। 

বিল্ম হে শঠ! পলায়নচ্ছলান্মপগ্তসেতি রুরুধুঃ কচগ্রহৈঃ ॥ ৩১। 
ত্য নির্দয়রতিশ্রমালসাঃ, কণসূত্রমপদিশ্য যৌধিতঃ | 
অধ্যশেরত বৃহতুজান্তরং, পীবরস্তনবিলুপ্তচন্দনম্ ॥ ৩২। 

মুখ পরিবর্তিত করিয়া লইত; বসন আকর্ষণের উদ্ঘম করিলে ঠাহীর হস্তে 
করিত; এই প্রকারে তাহারা রাজার বাসনা-পৃরণের প্রতিবন্ধ উৎপাদন করি: 
উহা যেন কামাগ্ির ইন্বনন্বরূপ হইত ॥ ২৭॥ বিলাসিনীরা যে সময়ে যুক্তি 
বিশ্বে আপন আপন সম্তোগচিহ্ন লক্ষ্য করিত, নরপতি সেই সময়ে তাহাদিগ 
পশ্চাদ্দিকে আপিয়া দাঁড়াইতেন ; তখন তাহারা রাজার স্িতহাসতনুন্দর আদ 
্ছায়াগত মুখ দেখিয়া লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া থাঁকিত ॥ ২৮॥ রাত্রিশেষে রাঃ 
অগ্রিবর্ণ যখন শয্যাত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেন, বিলািনী কামিনীর? তখন ঘৃদ 
ভুজপাশ দ্বারা তাহার কণ্ঠবেষ্টন ও পদের উপর পদস্থাপন পূর্বক তীহার বান 
চুম্বনে অভিলাষ করিত॥ ২৯॥ যুবা রাজা অগ্নিবর্ণ মুকুরতলে আগনাকে বুট 
উপভোগচিহ্ব্ূপ অলঙ্কারে বিমগ্ডিত দেখিয়া যে প্রকার আনন্দলাত করিতেন/বা 

হয়, দেবেন্্রবেশবিনিন্দিত আপন রাজবেশ দর্শনেও সেরূপ প্রীতি লা করিজে 

না॥ ৩০॥ মিত্রকার্ধযব্যপদেশে অগ্রিবর্ণ যে সময় পার্শদেশ হইতে প্রস্থানের উঃ 

করিতেন, অবলাকুল সেই সময় তাহার কেশপাশ ধারণ পূর্বক এই বিয়া 

রোধ করিত যে, “রে শঠ! আমরা তোমার পলাইবার ছল বুঝিতে রম 

হইফ্নাছি ॥'৩১॥ নরপতির নির্দয় সবৃতশ্রমবশে অবলাগণের অর্ধ যখন বা 

অবসন্ন হইত, তথন তাহারা কণঠহত্র নামক আলিঙ্গনের ছলে তাহার লা 
পীনোরত গয়ো€ 

ভুজমধ্যগত বঙ্ষঃপ্রদেশে শয়ান হইত, সেই সময়ে তাহা িগের রম 

়ের আঘাতে নৃপতির অন্গরাগ বিনুপ্ত হইয়া যাইত | ৩২| রানা ঘা 

সপ পাপ 
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সঙ্গমায় নিশি গুঢ়চারিণং, চারদূতিকথিতং পুরোগতাঃ | 

বঞ্চযিষ্যসি কুতন্তমোরৃতঃ, কামুকেতি চকৃযুস্তমঙ্গনাঃ ॥ ৩৩ । 

যোষিতামুড়,পতেরিবাচ্চিষাং, স্পর্শনিব্তিমসাববাপ্র,বন্। 
আরুরোহ কুমুদাকরোপমাং, রাত্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ 

বেণুনা দর্শনপীড়িতাধরা, বীণয়া নখপদাক্কিতোরবঃ | 
শিল্পকার্ধ্য উভয়েন বেজিতাস্তং বিজিদ্গনয়ন৷ ব্যলোভয়ন্ ॥ ৩৫ ॥ 
অগগসন্থবচনা শ্রয়ং মিথঃ, স্ত্রীযু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্ । 

স প্রয়োগনিপুণৈঃ প্রযোক্ত.ভিঃ, সঞ্তঘর্ষ সহ মিত্রসন্িধৌ ॥ ৩৬॥ 
অংসলম্বি-কুটজান্্ুনঅজন্তম্থ নীপরজসাঙ্গরাশিণঃ। 

্াবৃষি প্রমদবহিণেষভূৎ, কৃত্রিমাপ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥ 

[যিনীর সঙ্গম-বাসনায় রাব্রিকালে গুপ্ততাবে কেলিগৃহে উপস্থিত হইতেন, সে 
ময় অন্য গুপ্তবিহারিণী দুতী দ্বারা এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, ত্তাহার পুরোভাগে 
ধাবমান হইয়া পথরোধ করিত এবং এই বলিয়া তাহাকে আকর্ষণ পূর্বক নিজ 
মন্দিরে লইয়া যাইত যে, “হে কামুক! আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া তুমি 
কাথার যাইয়া গুপ্তভাবে রজনীযাপন করিবে ? ৩৩॥ অগ্নিবর্ণ চন্তরমার চক্ট্রিকার 
য় প্রীতিপ্রদ কামিনীদিগের স্পর্শসুখ অনুতব করিয়। নিশাযোগে জাগরিত ও 
বাতাগে প্রস্প্ত থাকিয়া! কুমুদাকরের জঁ্ুকারী হইয়াছিলেন ॥ ৩৪॥ তিনি 
ধর দ্বারা নর্তকীদিগের অধর দংশন করিতেন এবং নিজ নখ দ্বারা তাহাদিগের 
সপরদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেন; সুতরাং দষ্ট অধর দ্বারা বেণুবাদন করিতে 
তবঙ্ষত বন্ষংপ্রদেশে বীণাস্থাপন করিতে তাহাদের কষ্টবোধ হইলেও তাহারা 
টিন কটা্ষনিক্ষেপ সহকারে রাজার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিত ; তাহাতেই . 
বর্ণের চিত্ত অপহৃত হইত ॥ ৩৫ ॥ রাজা বিরলে নর্তকীদিগকে আঙ্গিক, 
চিক ওসারিক এই তিন প্রকার অভিনয়ে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। যখন 
ধার ব্দুব্দ-সমক্ষে শিক্ষার পরীক্ষা প্রদর্শন করিত, তখন প্রয়োগকলাবিশারদ 

“নদের সহিত রাজার ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইত ॥ ৩৬ ॥ 
"খু উপস্থিত হই্লে নরপতি অগ্নিবর্ণ কুটজ ও অর্জুনকুক্মের মাল্য ধারণ 

। াধ-পুশের পরাগ দ্বারা তাহার অঙ্গরাগ সম্পাদিত হইত ; তিনি এই 
রি মক্িত হইয়া মত্মমুরমখরিত কৃত্রিমশৈলে বিহার করিতেন ॥ ৩৭ ॥ 
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বিগ্রহাচ্চ শয়নে পরাত্মুখীর্নানুনেতুমবলাঃ ম তত্বরে। 

মাচকাওক্ষ ঘনশব্বিব্লবাস্তা বিবৃত্য বিশতীতু জান্তরম্ ॥ ৩৮ | 

কার্তিকীষু সবিতানহন্দ্যভাগ্, যামিনীযু ললিতীঙ্গনাসখঃ | 

অন্বভূঙ-ক্ত স্থুরতাশ্রমাপহাং, মেঘমুক্তবিশদাং ম চত্ত্রিকাম্।॥ ৩)। 

দৈকতঞ্চ সরযূং বিবৃথতীং, শ্রোণিবিম্বমিব হংসমেখলম্। 

্বপ্রিয়াবিলসিতানুকারিণীং, সৌধজালবিবরৈর্যলোকধৎ ॥ ৪০। 

র্্মরৈর গুরুধূপগন্ধিতিব্যক্তহেমরশনৈস্তমেকতঃ | 

জহর গ্রথনমোক্ষলো লুপং, হৈমনৈনিবসনৈঃ স্মধ্যমাঃ ॥ ৪১। 

অর্পিতস্তিমিতদীপদৃষ্টয়ো, গর্ভবেশ্মন্থ নিবাতকুক্ষিু। 

তম্ত সর্ববস্থরতান্তরক্ষমাঠ, সাক্ষিতাং শিশিররাত্রয়ো যযুঃ ॥ ৪২। 

দক্ষিণেন পৰনেন সম্ভৃতং, প্রেক্ষ্য চুতকুম্থমং সপল্লবম্। 

অন্বনৈষুরবধূতবিগ্রহাস্তং দুরুৎসহবিয়োগমঙ্গনাঃ ॥ 8৩ | 

কামিনীগণ প্রণয়-কলহ করিয়া বিমুখভাবে শয়ন করিলে এই বর্ষাকালে রাঙ্জা আর 

তাহাদিগ্রকে অন্ুনয়-বিনয় সহকারে প্রসন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন না? জনা 

জালের ঘনগর্জনে তাহারা নিরতিশয় চমকিত হইয়া আপনারাই পার্বিবর্জ 

করিয়া তাহার বঙ্ষ-স্থলে প্রবেশ করিতে অভিলাধিণী হুইত॥৩৪॥ ,শরৎকাে 

কোন কোন সময়ে রাজা কামিনীদললহ চন্ত্রাতপম্ডিত সৌধশিথরে আরোহা 

ৰ বিমল ব্যোতনাসেবন দ্বারা বৃতিশ্রান্তি অপনোদন করিতেন। ৩৯ | হত 

মালারূপ কাঞ্ষীদামে বিমগ্ডিত যে সরফু নদী সৈকতরূপ নিত্য এরসারণ রব 

তাহার প্রেয়সীরৃন্দের বিলাসের অন্থকরণ করিয়াছিল। রাজ অগ্নিবর্ণ বাতায়ন 

দ্বারের অত্যন্তর দিয়। তাহাকে দর্ণন করিতেন ॥ ৪০ ॥ সুমধ্যম, নারীগণ মর 

শব্ায়মান-অগ্রুধৃপগন্ধে স্ববাসিত হেমন্তকানীন বস্ত্র পরিধান পূর্বক বসন 

মোচনে রাজার চিত্ত হরণ করিত; সেই গগময় বসনাত্যন্তর হইতে সেই বিরাধিনাঁ 

রৃন্দের কাঞ্চনময়ী কাকী পরিদৃষ্ট হইত॥ ৪১॥ রতিক্রিয়ার উপধোগিনী গতর 

সকল বাযুসঞ্চাবশূন্ত অন্তগৃহাত্যন্তরে দীপরূপ স্িমিতদৃ্টিসঞ্চার পূর্বক রাগ 

বর্ণের কেলিকার্ষ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিত ॥ ৪২॥ অঙ্গনাগণ মনযবাযুজনিত দ 

কিসলয়মণ্ডিত আত্রকুন্ুম দর্শন পূর্বক কলহ বিসঞ্জন করিয়! বিরহবিধুর ধরা 

অগ্নিবর্ণকে নিব্ধেই অনুনয় করিত |৪৩| রাজ অবলাকুনংক আপনার অথ হ
া 



রঘুবংশমৃ। ৪৫৭ 

তাঃ স্বমন্কমধিরোপ্য দোলয়া, প্রেঙখয়ন্ পরিজনাপবিদ্ধয়] । 

মুক্তরজ্জ নিবিড়ং ভয়চ্ছলাৎ, কণবন্ধনমবাপ বাহুভিঃ॥ ৪৪ ॥ 
তং পয়োধরনিষিক্তচন্দনৈমৌ কিক গ্রথিতচারুড়ষণৈঃ। 
গ্রীক্মবেশবিধিভিঃ সিষেবিরে শ্রোণিলম্বিমণিমেখলৈঃ প্রিয়াঃ ॥ ৪৫ ॥। 
ঘং স লগ্রসহকারমাসবং, রক্তপাটলসমাগমং পপৌ । 

তেন তস্য মধুনিগ্গমনাত কৃশশ্চিত্তযোনিরভবত পুনর্নবঃ ॥ ৪৬ ॥ 

এবমিন্দিয়স্থখানি নিবিশন্নন্যকার্য্যবিমুখঃ স পার্থিবঃ | 
শাত্মলক্ষণনিবেদিতানৃতৃনত্যবাহয়দনঙগবাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥ 

তং প্রমত্তমপি ন প্রভাবতঃ, শেকুরাক্রমিতুমন্পার্থিবাঃ | 

মাময়ন্থ রতিরাগসম্ভবো, দক্ষশাঁপ ইর চন্দ্রমক্ষিণোতৎ || ৪৮ || 

দষ্টদোষমপি তন্ন সোহত্যজৎ, সঙ্গবস্তব ভিষজামনাশ্রবঃ | 

স্াঢ়তিস্থ বিষয়ৈহ্ন তস্ততো, ছুঃখমিন্দ্িয়গণো নিবার্ধ্যতে || ৪৯ ॥ 

র্মক তাহাদিগকে দোলাবজ্জু ত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়া পরিজনগণ-সাহায্যে 

ঈদোলা সঞ্ালিত কবিলে তাঁহারা তীতিচ্ছলে দোলা পরিহার পুরঃসর ভূজপাশে 

ভাবে তাহার কালিঙ্গন করিত ॥ ৪৪ ॥ গ্রীষ্মকালে রাজার প্রিয়তমারা কুচদ্বয়ে 
ন্দনবিলণন, নিতম্বে বিলম্বিত রশনা বিন্যাস ও যুক্তাবহুল বিভূষণধারণ প্রভৃতি 
নাঘকালোচিত বেশরচনা করিয়া তীহার শুশ্রাধা করিত ॥ ৪৫ ॥ এই সময়ে 
বা অগ্নিবর্ণ বৃক্তপাটলপুশে বিরাজিত সহকারকিসলয়যুক্ত মগ্য পান করিয়া 
ন্তাবগমে নিরতিশয় ক্ষীণ কন্দর্পকে যেন পুনব্ধার নবীন করিয়া তুলিলেন ॥৪৬। 

এই প্রকাবে কামুক রাজা অগ্থিবর্ণ অন্যকর্মণ পরিত্যাগ পূর্বক অনঙ্গের প্ররো- 
নাম ইন্দিযস্থথে নিরত থাকিয়া আপনার দেহধৃত কুটজমাল্যাদি চিহ্ন দ্বার! বিদিত . 
3 স্টল আতিবাহিত করিলেন ॥৪৭॥ বিপক্ষগণ তাহাকে এই প্রকার ব্যসনাসক্ত 
দধ্যাও সাহার প্রভাবাতিশয্য হেতু (প্জ্য ) আক্রমণে সাহস করে নাই; কিন্ত 
'র্াপে চ্তরমা যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ নারীসম্তোগজাত ভয়ঙ্কর 
রোগ ঠাহাকে একেবারে ক্ষয় করিয়া ফেলিল ॥ ৪৮ ॥ চিকিৎসকেরা নিবারণ 
কারবেও তাহাতে তিনি কর্ণপাত করিলেন না; নারীসন্তোগ ও আপবসেবনে 
৭ হৎ দোষ, তাহা দেখিয়াও তিনি পরিত্যাগ করিতে সমর হইলেন না। 
ক ই্জি্াম একবার ুস্বদু-বিষয়ে আসক্ত হইলে তাহাদিগকে নিব 



৪৫৮ কালিদাসের গস্থাবলী। 

তস্য পাও্বদনাল্লভূষণা, মাবলম্বগমনা মৃদুত্ষন]। 

রাজধক্গমপরিহানিরাযযৌ, কামযানসমবস্থয়া তুলাম্ ॥ ৫০ ॥ 
ব্যোম পশ্চিমকলাস্থিতেন্দু কা, পঙ্কশেষমিব ঘন্মরপ্বলমূ্। 

রাজ্জি তৎকুলমভূৎ ক্ষয়াতুরে, বামনার্চিরিব দীপভাজনম্ || ৫১। 
বাঢ়মেষ দিবসেষু পার্থিবঃ, কর্ম সাধয়তি পুক্রজন্মানে । 

ইত্যদর্শিতরুজোহম্য মন্ত্রণঃ, শশদুচুরঘশক্কিনীঃ প্রজা? ॥ ৫২ 
স ত্বনেকবনিতাসখোহপি সন্, পাবনীমনবলোক্য সন্ভতিমূ। 

বৈগ্ঘযত্রপরিভাবিনং গদং, ন প্রদীপ ইব বায়ুমত্যগাৎ। ৫৩। 

তং গৃহোপবন এব সঙ্গতাঃ, পশ্চিমক্রতুবিদা পুরোধসা৷ । 
রোগশান্তিমপদিশ্য মন্ত্রিণঃ, সম্তৃতে শিখিনি গৃঢ়মাদধুঃ ॥ ৫১ । 

তৈঃ কৃতপ্রকৃতিমুখ্যসংগ্রহৈরাশড তম্ত সহধর্মমচারিণী। 
সাধু দৃষ্টশুন্গর্ভলক্ষণা, প্রত্যাপস্ঠত নরা ধিপশ্রিয়ম্॥ ৫৫। 

টা ৪ স্পা শপে শশী শী শা ০ 

করা নিতান্ত ছুঃসাধ্য॥ &৯॥ ক্রমে রাজার বদনমণ্ুল গাওুত| ধারণ করিল 

অলঙ্কার-ধারণে আর অভিরুচি রহিল না, কগম্বর ক্ষীণ হইয়া পড়িল; অধিক কি 

বিনা যষ্টির সাহায্যে কুত্রাপি যাতায়াতের শক্তি থাকিল না। এই প্রকারে যন্নারো 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি কামিজনের সদৃণী অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥৫০॥ কলামার 
বশিষ্ট চনতরমাযুক্ত হইলে গগনমণ্ডলের 'দৃশ্ত যেমন হয়, পক্কা শিট গ্ীম্বকালীন গর 
যেমন পরিলক্ষিত হয় এবং ক্ষীণ-শিখাবিশিষ্ট নির্বাণোনুখ প্রদীপপান্ত যোন 

দেখায়, রাজ। ক্ষয়াতুর হইলে সেই রণুবংশও সেইরূপ অনুমিত হইতে লাগিল ।৫) 

রাঙ্জা অগ্রিবর্ণের অমাত্যবৃন্দ অনিষ্থাশঙ্ষিনী প্রকৃতিপুপ্রে্ নিকট এই বলিয়া রাঙা 

পীড়া গোপন করিয়। বাখিলেন থে, রাজা সংগ্রতি সন্তানোৎপাদনার্থ দিবসে ঝো? 

দৈবকর্থের অনুষ্ঠানে ব্যাপূত রহিযাছেন ॥ ৫২ ॥ রাজা অগ্নিবর্দের অনেক 

তার্্যা বিগ্যমান বটে, কিন্তু তথাপি কুলগ্লাবন সন্তানের মুখদর্শন করিতে অগা 

হইয়া দৃশ্চিকুতত্য ক্ষয়রোগে বাতাহতপ্রদীপবৎ ইহলীলা সংবরণ করিনেন। 

মন্ত্রিগণ অন্ত্য্টিক্রিয়াবিশারদ পুরোহিতের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রোগণান্তি্ঘ 

তাহাকে গৃহোগ্তানে আনয়ন করিলেন; সেই স্থানেই গোপনে নরগতির শব, 
প্রজলিত অগ্রিতে তন্ীভূত হই ॥ ৫৪॥ তৎপরে অমাত্যবন্দ আশু রান পর 
পুরনারীদিগকে আনয়ন পূর্বক পরীক্ষা করিলেন? তন্মধ্যে রধনা মী 



রঘুবংশমৃ। ৪৫৯ 

তশ্তাস্তথাবিধনরেন্্বিপত্তিশোকা- 

ঢু্জেবিলোচনজলৈঃ প্রথমা ভিতপ্তঃ | 
নির্ববাপিতঃ কনককুস্তমুখোজ ঝিতেন, 

বংশাভিষেকবিধিনা শিশিরেণ গর্ভঃ ॥ ৫৬ ॥ 

তং ভাবার্থং প্রসবসময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানা- 

মন্তগৃটং ক্ষিতিরিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা। 
মৌলৈঃ সার্ধং স্থবিরসচিবৈহ্েমসিংহাসনস্থা, 
রাজ্জী রাজ্যং বিধিবদ শিষদ্ভর্ত,রব্যাহতাজ্কা ॥ ৫৭ ॥ 

তি শ্্ীরপূবংশে মহাকাব্যে কালিদাসককতৌ অগ্রিবর্শূঙ্গারো নাম 

একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥ 

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ | 
উপল পি শশী শিশিশিতি ১ ৬৬ সপ পা শি শা সপ 

পহাগদ) শুভগভলক্ষণা বলিরা বোধ হইল। অমাত্যগণ তাহারই হস্তে রাজশ্রী 

প্রদান কবিলেন ॥ ৫৫ ॥ রাজার বিয়োগজনিত শোকোঞ্জজলে রাজমহিষীর গর্ভ 

গরথমে সন্তপ্ত হইল সত্য, কিন্তু অবস্ত্রেষে কুলোচিত কাঞ্চনকুস্তনিঃস্ত স্নিগ্ধ অতি. 
থেকোদক দ্বারা উহা নির্বাপিত হইল ॥ ৫৬ শ্রাবণমাসে ধরাদেবী যেমন গর্ভে 

বোগিত" বীযুষ্টি ধারণ করেন, রাজমহিষী সেইরূপ প্রসবসময়াপেক্ষী প্ররুতি- 
জের কল্যাণার্থ অন্তর্গত গর্ভ ধারণ পূর্বক স্বর্ণ সিংহাসনে আরঢ় হইয়া বংশপরম্পরা- 
গত প্রবাণ অমাত্যবন্দের সহিত অপ্রতিহতভাবে যথানিয়মে পতিরাজ্য পালন 
কাঁরতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ 

রঘুবংশ সম্পূর্ণ । 
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পুর্ববমেঘঃ| 

কশ্চিও কান্তাবিরহগুরুণা ক্াধিকার প্রমতঃ, 

শাপেনান্তংগমিতমহিমা বর্যভোগোন ভর্, | 

বক্ষশ্চক্রে জনকতনয়ান্ানপুণ্োদকেধু, 

নদ্চ্ছায়াতরুযু বসতিং রামগির্ধ্যাশ্রমেষু ॥ ১। 
তশ্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী, 

নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ন্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ | 

মাষাঢস্ত প্রথমদিবসে মেঘমাশ্সিষ্টসানুং, 

রপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ | ২ ॥ 

কোন যন্* আপনার কর্তব্য কার্ষ্যে অনবধানতা৷ হেতু একবর্ষব্যাপী ভর্তুশাপে 
তব পরীবিরহে নিষ্্রত হইয়া পড়েন। (যক্ষরাজ তাহাকে এই অতিশাপ প্রদান 
'রেন যে এক বৎ্সরকাল প্রিয়তমার সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিবে। ) যক্ষ 
মতিশপ্ত হইয়া) চিত্রকূটগিরির অত্যন্তরস্থ আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
শরম তরুরাজির ছায়া স্থশীতল। (তথায় পূর্বে রামচন্দ্র বনবাসকালে 
[এব দৃহিত বাস করিয়াছিলেন। ) সেই আশ্রমের সলিলে জনকনন্দিনী ল্লান 
্ এ জল পবিত্র হইয়াছে ॥ ১॥ শীপ্রয়তম। কর্তৃক বিষুক্ত সেই মদনাতুর 

ধতিগর মাস সেই পর্বতে বাস করিলেন; (দিন দিন কূশ' হওয়াতে ) 
৫ হত্ের প্রকোষ্ঠদেশ হইতে কনকবলয় স্বলিত হইয়। পড়িল; কাজেই 
কাটদেশ ট্ধণশ্ন্ট হইল। অনন্তর আধাঢ় মাসের প্রথমদিনে তিনি' দেখিজেন, 
2 হইয়া গিরিশৃঙ্গ আলিঙ্গন করিয়াছে? ব্রক্রীড়াপরায়ণ হস্তীর 

সারাঙজ অতি সুদৃশ্ত ॥২॥ প্রিয়তমার বিরহশোকজাত বাশ্পতরে যক্ষ- 
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তস্ত স্থিস্বা কথমপি পুর? কৌতুকাধানহেতো- 
রন্তর্বাপ্পশ্চিরমনূচরে! রাজরাজস্ত দধ্য । 

মেঘালোকে ভবতি স্থখিনোহপ্য্যথাবৃন্তি চেতঃ, 

কণ্াশ্রেষি প্রণয়িনি জনে কিং পুনদূরসংস্থে॥ ৩। 

প্রত্যাসন্নে নভঙি দ্রয়িতীজীবিতালম্বনার্থাং, 

জীমূতেন ম্বকুশলময়ীং হারয়িস্যান্প্রবৃত্তিম্। 
স প্রতাগ্রৈঃ কুটজকুন্থমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তশ্মৈ, 

গ্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥ ১ ॥ 

ধমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ, 

সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈ; প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ। 

ইত্যোৌৎস্ক্যাদপরিগণয়ন্ গুগ্যকস্তং যযাচে, 
কামার্তা হি প্রকৃতিকপণাশ্চেতনাচেতনেধু॥ ৫। 

শান শীশীট শীত শি শি সিপপসশীউদিসি?, স্পা পিপিশী পশ 

রাজের অনুচর সেই যক্ষের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; সেই অতীষ্টসম্পাদক মেঘের সু 

দাঁড়াইয়। তিনি ক্ষণকাল মনে মনে এইচিস্তা করিতে লাগিলেন যে, নবজনধর 

দর্শনে চিরস্থেচ্ছু একত্রসমবেত দম্পতিরও চিত্তবিকার ঘটে; কিন্তু কণ্ঠানিঙ্ন 

প্রার্থী প্রণয়পাত্র প্রিয়জন দূরদেশে থাকিলে যে চিত্তের কি প্রকার অগা ঘট 

তাহ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ॥ ৩। 

অনন্তর শ্রাবণমাস উপস্থিত হইল। তখন প্রিয়াবিরহবিধুর ঘক্ষ মনে মনে চি। 

কর্রিতে লাগিলেন, “বিরহী পক্ষে এই নিদারুণ বর্ষাকাল সহ করা একান্ত কঠিন 

এ সময়ে পতিবিরহবিধুর' প্রিয়তম! কিরূপে প্রাণধারণ করিবেন? এইরূপ চি 

করিতে করিতে তীহার ইচ্ছা হইল থে, এই নবজলধর দ্বারাই (ইহাকে দূত 

নিযুক্ত করিয়। ) প্রণস্নিনীর নিকট নিজের মঙ্গলসংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহা, 

গ্রবোধ প্রধান করা যাউক। (মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া) তখন ধর্দ গর 

হৃদয়ে পৰ্কর্তজাত সম্তংপরদ্দুটিত কুটজকুস্ুম দ্বারা অধ স্থাপন পূর্বক ্ রীতিগ্ণবা! 

দেই মেঘের কুশল জিজ্ঞাস। করিতে প্রবৃভ হইলেন ॥৪ | ধৃম? (জ্যোতি গল ও 

এই সকলের মিলনন্বরূপ মেঘই বা কোথায় আর করচরণাদি ইঞ্্রিয়বিশিঃ প্রা 

্বারা প্রেরণীয় সেই সংবাদগর্ভ বাক্যই বা কোথায়? ফল কথা। এ উত় ঘ্ 

২ আশ উৎ$া ততেত এ সমস্ত বিবেচনা না করিয়া মেধের পি 
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জাতং বংশে ভূবনবিদ্দিতে পুষক্কারাবর্তকানাং, 
জাঁনামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ। 

তেনার্থিতং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দ.রবন্ধুর্গতোইহং, 
যাচঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকাম! ॥ ৬॥ 
সম্তপ্তানাং ত্রমসি শরণং তৎ পয়োদ ! প্রিয়ায়াঃ, 

সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্থ | 

গন্তব্া। তে বসতিরলক1 নাম ক্ষেশ্বরাণাং, 

বাহোছ্ভানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহম্থ্যা ॥ ৭ ॥ 

হ্বামারূ্ঢং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ, 

প্রেক্ষিষ্যান্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্য2 | 

কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যপেক্ষেত জায়াং, 
নস্যাদন্যোইপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮॥ 

া্সম্পাদনের জন্ঠ প্রার্থনা করিলেন । (বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ প্রকার 
প্রার্থনা যুক্তিবিকুদ্ধ বলিয়াও বোধ হয় না) কারণ, যাহারা কাধার্ত, স্বভাবতই 
তাহার চেতনাচেতনাবষয়ে কপণ ? (কর্তব্যাকর্ভব্যবিষয়ে বিবেকশক্তিবিহীন) ॥৫| 
ক্ষ বললেন, হে গলদ! পুষ্কর ও আবর্তক প্রস্ততি ভুবনবিশ্রুত মেখশ্রেস- 

দিগেব পংণে তোমার উত্তব ; আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি; তুমি দেবরাজের 
ধান পুরুষ ও কামরূপী; এই কারণেই আমি বিধিবশে প্রিয়তমাবিরহে বিহ্বল 
২২ তোমার শিকট প্রার্থনা কারতেছি। কারণ, অধিকগুণশালী মহাকুলজাত 
হাস্মার নিকট প্রার্থনা! বিফলবতী হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি নীচ ব্যক্তির নিকট 
্রথন৷ ফলবতী হইলে তাহা শ্রেয়ঃ নহে ॥ ৬ ॥ হে পয়োদ | তুমি সস্তপ্ত ব্যক্তি- 
এ আাশ্রস্থান, আমি ধনপতি কুবেরের ক্রোধবশে প্রিয়তমার সহিত বিযুক্ত 
হইয়া সতত সন্তাপানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছি) তুমি আমার মঙ্গলসংবাদ লইয়া 
্রমিনীর নিকট প্রদানকর। এখন পতোমাকে কুবেরের অলকাপুরীতে যাইতে 
কে। মেধানে দেখিবে, কুস্ুমোগ্তানস্থ শশাঙ্কশেখরের কিরীটস্থ চন্্রকিরণে 
বাঃ অধিকতর বিমল ও সমুজ্ছল হইয়া উঠিয়াছে॥ ৭॥ তুমি যখন আকাশ- 
নাগ আরোহণ পৃর্বক গমন করিবে, তখন (প্রোষিতভর্তৃকা (যাহাদিগের পতি 
সি ডে ) মহিলারা প্রিয়সর্মাগমের আশায় আশ্বস্ত হইয়া 

ণশ গু্ধক তোমাকে দর্শন করিবে । যেব্যক্তি আমার স্তায় 
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মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকুলো যথা হ্বাং, 

বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকাস্তে সগর্ববঃ | 

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্ননমাবদ্ধমালাঃ, 

সেবিষান্তে নয়নস্ৃতগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥ 

তাঞ্চবশ্যাং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্তী- 

মব্যাপন্নামবিহতগতির্দরক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্) 

আশাবন্ধঃ কুস্থুমসদৃশং প্রায়শো হানানাং, 

স্চঃ পাতি প্রণফিহ্ৃদয়ং বিপ্রয়োগে রূণদ্ধি ॥ ১০ 

কণ্ং যচ্চ প্রতবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ'মবন্ধ্যাং 

তচ্ছত্বা তে শ্রবণস্থতগং গর্জিতং মীনসোতকা? | 

আকৈলাসাদিসকিসলয়চ্ছেদপাখেয়বন্তঃ, 

সম্পৎম্যান্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১। 
শা পাশ শাীশাাশাশাটিটি শি পপি স্পা পিসি 

নি বি 
শি ৩ পাশ 

নু 
যর ্ 

পরাধীন নহে, স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছামত কর্ম করিতে পারে, তাদৃশ কোন্ বাত 

তোমাকে সম্মুধে আবিভূতি ও নিজকার্ধ্যসাধনে উদ্ভত দর্শনে চিরবিধুরা প্রণ 

নীকে উপেক্ষা করিয়। প্রবাসে থাকিতে সমর্থ হয়?৮॥ | 

হে জলদ! এ দেখ, পবন অন্থকূল হইয়া মন্দ মন্দ তাবে তোমাকে গ্রণোদি 

করিতেছে। চাতক তোমার বামদিকে অবস্থিতি করিয়া সগর্কে মধুর রগ 

করিতেছে ; তোমার অগ্তরে জল বিদ্যমান? বিশেষতঃ সুসংবাদ নিহিত রাঁহ্মাছে 

ুতরাং বলাকামানা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তোমার সেবা করিবে) কারণ, তৃমি না 

ভু্রন। ৯॥ হে জলদ! সর্বত্রই তোমার গতি অব্যাহত ) তুমি আমার অন্ত 

প্রবেশ করিয়া দেখিবে, পতিপরায়ণ। সাধ্বী তোমার ত্রাতৃঞ্ায়া অভিশাপের নি 

সময় এক বর্ধের কত দিন অতিবাহিত হইয়াছে, কতই বা অবশিষ্ট আছে। তা 

গণনা করিতে নিষুক্ত আছেন। এই বিহানলে দ্ধবিদগ্ধ হইয়াও তিনি এরা 

ত্যাগ করেন নাই ; কারণ, প্রষদাকুলের আশীবন্ধই বিচ্ছেদকাগে সগ্ঠোনণ 

গ্রণমিজীবনরূপ পুষ্প ধারণ করিয়। রাধে ॥ ১০ ॥ তোমার থে ঘোরতর থু 

ধরাতলে তবিষ্যৎ শস্যসম্পত্ভির সুচনা করিয়া দেয় এবং শিলীদ্ধ, উৎপাদন 

মানসসরোবরে,গমনোগ্যত রা্জহংসেরা সেই ক্রুতিমনোহর শব শুনিয়া 

এপস লজ পঞঃসর শন্যমার্গে কৈলাসপর্বত পর্য্যন্ত তোমার অন্থুগমন ০ 



মেঘদুতম্। ৪৬৫ 

আপৃঙ্ছন্য প্রিয়সখমমুং তৃঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং, 
বন্দৈঃ পুংসাং রধূপতিপদৈরক্কিতং মেখলাস্তু। 
কালে কালে ভবতি ভবতো যম্য সংযোগমেত্য, 

ন্লেহবাক্তিশ্চিরবিরহজং মুগ্চতো বাম্পমুঞ্জম্ ॥ ১২ ॥ 

মার্গং তাবচ্ছ,এু কথয়তন্ত্ৎ-প্রয়াণানুরূপং, 

সন্দেশ; মে তদনু জলদ ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্। 

খেনঃ খিনঃ শিখরিষু পদং ন্যস্ত গন্তাসি যত্র, 

ফ্ীণঃ ক্ষীণ; পরিলঘু পয়ঃ আ্োতসাঞ্চোপযুজ্য ॥ ১৩। 

আদ; শুঙ্গং হরতি পবনঃ কিং শ্ষিদিত্যু্ুখীভি- 

ু্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাতিঃ | 

স্বানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদউ মুখঃ খং, 

দিনাগানাং পথি পরিহরন্ স্থুলহস্তাবলেপান্ ॥ ১৪ ॥ 

রদ্রচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতত পুরস্তাদ্- 

বঙ্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধন্ুুঃখগুমাখগুলম্া | 

হার নিতম্বগ্রদেশ সব্ধজনবন্দনীয় রামপদরচিহ্নে চিহিত, ( গমনকালে ) তোমার 

দতরিরসধা এই সমুচ্চ রাঁমগিরিকে আলিঙ্গন পূর্বক সম্ভাষণ কর। দেখ, এই 
ন্গিরিশ্রতি বর্ষে বর্ধাকালে তোমার য্লনস্থখ লাত করিয়া চিরবিচ্ছেদজাত 

টধবাগ পবিহার পুরঃসর অনন্দূর্লত স্নেহ প্রদর্শন করে ॥ ১২। 
হেণাব্দি। এখন তোমার গমনের উপযুক্ত পথ নির্দিষ্ট করিয়। দিতেছি; শ্রবণ 

ক। ভদনন্তব শ্রোত্রপেয় অমৃতায়মান বাচনিক সংবাদ জানাইব, শুনিও। 

ঈনকানে পথিমধ্যে তোমার শ্রমক্রম বোধ হইলে পথিমধ্যগত পর্বতে কিয়ৎক্ষণ 
সন পৃষ্ঝক শ্রান্তি দূর কৰ্ধিও, আর যদি অধিকতর ক্ষীণ হইয়া পড়, তবে 

ক্দাহহান জোতোজল পান করিয়া! গমন করিও ॥ ১৩ ॥ এই সরস-স্থলবেতস- 
দিত আপম হইতে বহির্গত হইয়াখ্িখন তুমি যাত্রা করিবে, সে সময় পথি. 

থামার তোমাকে দিক্হস্তিগণের স্কুলতর শুগাবিক্ষেপ সহ করিতে হইবে না। 

ধানে মঃিদ্ধরমণীরা উদ্ধুখী হইয়। সচকিতনেত্রে বিন্মিতচিত্তে তোমার 
মন করিবে। তাহাদের মনে এই প্রকার চিস্তার উদয় হইবে যে, এ ক্লি! 
শি িরামগিরিরশূঙ্ উত্তোলন পূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন? ১৪। 

“দন! ও দেখ, পন্মরাগ প্রতি মণিসকলের প্রতা একত্রে মিশিত তাল /মন্জপ 



৪৬৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কাস্তিমাপৎস্যাতে তে, 

বহেণেৰ স্করিতরূচিনা গোপবেশস্য বিষে ॥ ১৫. 

ব্যায়ন্তং কৃষিফলমিতি জ্রবিলাসানভিজ্রৈ, 
প্রীতিস্সিষ্বৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ। 

সগ্চঃ সীরোতকর্ষণস্থরভি-ক্ষেত্রমারুহা মালং, 

কিঞ্চিৎ পশ্চাদৃরজ লঘুগতিভূয় এবোত্বরেণ ॥ ১৬। 
ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্রবং সাধু মৃদ্ধা?, 
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানামকুটঃ | 

ন ক্ষদ্রোহপি প্রথমন্ত্কৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়, 

প্রাপ্তে মিত্রে তবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ॥ ১৭। 

ছান্নোপান্তঃ পরিণতফলছ্যোতিভিঃ কাননামৈ- 
স্্যারাঢে শিখরমচলঃ সিগ্ধবেণীসবর্ণে । 

পাশপাশি শীত 

মনোহর দেখায়, সেই প্রকার প্রিয়দর্শন ইন্্রধনূ সম্মুথে বন্ধীকাগ্রভাগ হই 

পরানুভূতি হইতেছে । উহা দ্বার! তোমার শ্যামাঙ্গ পরম শোতা ধারণ করিবে; বো: 

হইবে যেন, সমুজ্জলদীপ্তি শিখিপুচ্ছমঙ্ডিত গোঁপবেশধারী প্রীহরির দিব্যশো, 

হরণ করিয়! লইয়াছে ॥ ১৫ ॥ কৃষিকর্মের ফল শস্তাদি তোমার আয়ত্ত, তুমি জর 

বর্ষণ না করিলে কোন প্রকারেই শস্যাদির উৎপত্তি হয় না) স্বৃতরাং _ভ্রবিলা্ে 

অনভিজ্ঞা জনপদনিবাসিনী রমণীর অনুত্রিমপ্রেমগর্ভনেত্রে তোমার প্রতি দৃ্গাঃ 

করিবে। তুমিও সেই সময় হলকর্ষণজাত সৌরতে স্থুরতীকৃত সমু মাল নামক 

ক্ষেত্রে জলবর্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিবে। তখন জর, $ 

দেহের লঘুতা সম্পাদিত হইলে শী্তগতিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বধার উত্তরদিকে 

গমন করিও ॥ ১৬ ॥ হে নীরধর ! তুমি অবিশ্রান্ত জলধাঁরাবর্ষণ কর বনিযা 

দাঁবানলাদি বনোপদ্রব সকল বিনষ্ট হয়, তুমি এইরূপ পরহিতৈষী নু তুম 

পথশ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইলে আতর্কট পর্বত তোমাকে পরম বন্ধু জ্ঞান 

সাদরে মন্তফোপরি ধারণ করিবে। কারণ। হিতৈষী বন্ধু ব্রি অভাগত 

হইলে আতকূট পর্যাতেরন্াযু উচচব্যক্তির কথা দুরে থাকুক; সব্য জিও রব 

উপকার ক্মরণ করিয়া অভ্যাগত নুহত্বরের প্রতি পরাস্ধুখ হয় না॥ ১1 তোমা? 

বর্ণ সুরিষ্ধ বেণীর, তায শ্তামল, আম্কুট পর্বতের উপান্তাগ পরিপক ফ্ারুদু, 

(সি এ আধরণা চতবান্রিত সমারত | তমি শঙ্গোপরি আরোহ' 



মেঘদূতম্। ৪৬৭ 

নূনং যাস্তযত্যমরমিথুন-প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং, 
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভূবঃ শেষবিস্তারপাডঃ ॥ ১৮॥ 

( অধবক্রান্তং প্রতিমুখগতং সানুমাংশ্চিত্রকট- 

স্তঙ্গেন ত্বাং জলদ ৷ শিরসা বক্ষ্যতি শ্লাঘমানঃ। 

আসারেণ ত্বমপি শময়েস্তস্ত নৈদাঘমশ্রিং 

সন্ভীবার্জঃ ফলতি ন চিরেণোপকারো মহত ॥ *& |) 

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূতূক্তুকুঞ্জে মুহূর্ত, 

তোয়োৎ সর্গাদ্দদনততরগতিস্তৎ্পরং বত্ুতীর্ণঃ | 

রেবাং দ্রক্ান্থ্যপলবিষমে বিন্ধাপাদে বিশীর্ণাং, 
তক্তিচ্ছেদৈরিৰ বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥ 

স্তাস্মিক্তৈব্বনগজমদৈর্ববী সিতং বাস্তবৃষ্থি- 
দম্সকুর্গপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ। 

গন্তঃসারং ঘন! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং, 
রিক্ত; সর্বেবা ভবতি হি ৪ পূর্ণতা পৌরবা ॥ ২০ ॥ 

মই প্বতবাজ টিনের নয়নরঞ্জন হইবে। দেই অচলরাজজের মধ্যভাগে 
মি অবস্থিতি করিলে উহার মধ্যতাগ শ্যামল ও অবশিষ্টাংশ পাুবর্ণ দৃষ্ট হইবে; 
সুতরাং সেই সময় উহা! ধর! সতীর স্তনের নায় পরিদৃষ্ হইবে ॥১৮॥ (হে পয়োদ! 

কম যখন পথশ্রান্তিতে কাতর হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন শুঙ্গবান্ পর্র্বত- 
রাজ চিত্রকট তোমাকে শ্লীঘনীয় জ্ঞানে উচ্চ-মন্তকে বহন করিবে। তুমি জলবর্ষণ 
দার তাহার নিদাঘজনিত সন্তাপ নিব্বীণ করিতে যত্র করিও | কারণ, প্রণয়বশে 
ব্যক্তির উপকার করিলে অচিরে তাহার শুভফল লাত কর] যায় ॥ *) বনচর- 
র। এ পৰ্বতরাজের যে স্থলে কুঞ্জাত্যন্তরে বিহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তুমি ক্ষণকাল | 
গা বিশ্রাম করিও তাহ] হইলে তোমার দহ লঘ হইবে, স্ৃতরাং দ্রুতগমনে 
মম্ধহইবে সন্দেহ নাই। তদনন্তর কিছু দূর গমনের পর দেখিবে,,বিমলসলিলা 
আততী ঝেবা বিদ্ধাগিরির উন্নতাবনত পাধষাণস্তপে কৃশাঙ্গী হইয়া মোম 
গজশীরে চিত্রিত রচনার ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৯॥ হে জল! 
্ 'ুঝে এ রেবা নদীর আোত প্রতিহত হইতেছে; ; বন্য মত্তহস্তিগণের তিক্ত 
 * এষ্জোকটি সফল পুস্তকে নাই। ১০28 



৪৬৮ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

নীপং দৃট1 হরিতকপিশং কেশরৈরর্রূটৈ- 
রাবিভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছমূ। 

জগ্মীরণ্য্ধধিকন্থুবতিং গন্ধমাত্রায় চোর্বব্যাঃ, 

সারঙ্গান্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১॥ 

অস্তোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ নীক্ষ্যমাণাঃ, 
শ্রেণীতৃতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তে৷ বলাকাঃ। 

ত্বামাসাস্া স্তনিতসময়ে মানয়িযান্তি সিদ্ধাঃ, 

সোতকম্পানি প্রি়সহচরীসন্ত্রমালিজিতানি ॥ ২২ | 

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে! মতপ্রিযার্থং যিযাসোঃ, 
কালক্ষেপং ককুভম্থুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে । 

শুক্লাপা্গৈ; সজলনয়নৈ; স্বাগতীরুতা কেকাঃ, 
্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্থমাশ ব্যবস্থেৎ ॥ ২৩॥ 

মদ দ্বারা তাহার জলরাশি সুগন্ধে পূর্ণ হইয়াছে। তুমি জলধারা বর্ণ পূর্বক: 

নদীর কিঞ্চিৎ জল লইয়! পুনর্বার গমন করিও। কারণ, যদ্দি তোমার গে গা 

দ্রব্য বিদ্যমান থাকে, তাহা! হইলে অনিলদেব কদীচ তোমাকে সঞ্চালিত করি 

সমর্থ হইবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখ, কেহ রিক্ত হইলে সকলের নিকটো 

তাহাকে লঘু হইতে হয়? পূর্ণ বা সারগ্ড ব্যক্তি সর্বত্রই গৌরবের আম্পদ হই 

থাকে ॥২০॥ হে বারিধর! গমনকালে দেখিবে, স্থৃলকদস্বদকল খর্দোথি। 

কিপ্রন্ক দ্বারা হরিতকপিশবর্ণ ধারণ করিয়াছে; সারঙ্গেরা উহা "দর্শন : 

অনুপদেশজাত তূমিকদলীর প্রথমোতপন্ন মুকুল তক্ষণ পূর্বক অরণ্যে অরণো তম 

সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে তোমার পথ দেখাইয়া দিবে ॥ ২১ গমনদম 

তুমি দেখিতে পাইবে, কিন্পুরুষের! জলকণা গ্রহণে উৎকগ্িত ঢাকা? 

দেখিতে দেখিতে শ্রেণীবদ্ধ বকমালা নির্দেশ পূর্র্বক একে একে গণনার নং 

রহিয়াছেন। তুমি সেই সময়ে গল্জন করিও 7 কারণ, তোমার প্রগাদে দি 

প্রিয়তমার সসন্্রম সকম্প আলিঙ্গনজন্য সুখ অন্ুতব করিয়া তোমাকে ধা 

প্রদান করিবেন ॥ ২২॥ হে সখে! আমার উপকারার্থ আত্ত গমণে তোমা 

ইচ্ছা হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ্রন্দুটিত ৪ 

সৌরতে স্বুরতিত পর্বতে পর্বতে তোমার বহু বিল ঘটিবে। কার? রঃ 
স্গ গর্বতিাদী ময়রেরা কেকারবে স্বাগতা শুনিতে প্রা 



মেঘদূতম্ । ৪৬৯ 

পাণুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ- 

নাঁড়ারন্তে গৃহবলিভূজামাকুলগ্রীমচৈতযা | 
স্বষ্যাসন্নে পরিণতফলশ্ামজন্বুবনান্তাঃ, 

সম্পতস্থান্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৪ ॥ 

তেধাং দিক্ষ প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং, 

গঙ্গা সগ্ভঃ কলমবিকলং কামুকবস্ত লব্ধ, । 

তীরোপান্তস্তনিতস্থবভগং পাশ্তসি স্বাদ বম্মাৎ, 

সজভঙ্গং মুখমিব পরো বেত্রবত্যাশ্চলোন্মি ॥ ২৫ ॥ 

নীচৈরাখাং গিরিমধিবসেন্তত্র বিশ্রামহেতো- 

স্বুসম্পর্কাৎ পুলকিতমিৰ প্রৌঢপুপপৈঃ কদক্ৈঃ | 
ঘ; পণাম্ীরতিপরিমলোদপগারিভির্নাগরাণা- 

ুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেন্মভিবৌবনানি ॥ ২৬॥ 

র্ঘক অতিক্ট অনিচ্ছার সহিত তোমাকে বিদায় | প্রদান ২ করিবে । তাহার তাহার 

দব তুমি গ্ুতগমনে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৩। 

অনন্তর তুমি যখন দশার্ণনামক জনপদের নিকটবর্তী হইবে, তখন তথাকার 
উপবনস্থিত" গ্রাম্য চৈত্যবৃক্ষ সকল বারসাদি পক্ষিগণের নীড়নিষ্মাণব্যাপারে 

ব্যাকুল হইঘা উঠিবে; কেতকপুষ্প সকল বিকসিত হওয়াতে এ স্থানের উপবন 

গাঞ্ুর্ণ ধারণ করিয়াছে; তখন দেখিবে? পরিপন্ক ফলসমূহে শ্তামবর্ণ জ্থবন দ্বারা 
 এরস্থান সুষ্ঠ হইবে; মরালনিকর কিছু দ্রিন এ স্থানে বাস করিয়। পরে মাঁনস- 

মাবাববে গমন করিবে ॥ ২৪ ॥ এ দশার্ণ জনপদের অন্তর্গত বিদিশানায়ী নগরী 
ন্বতর প্রথিত; তুমি সেখানে উপস্থিত হইলে বিলাসিতার সমগ্র ফল সর্বথ| ভোগ 
করিতে সমর্থ হইবে। কারণ, তুমি বেব্রবতী নদীর তীরদেশে অবস্থিত হইয়। 
গচ্ছন করিতে করিতে তাহার সুস্বা্ব জল পান করিবে, চঞ্চল তরঙ্গসমূহে এ জল 
খলগিত এবং জকুটিসংযুক্ত মুখের নন শ্রি়দর্শন ॥ ২৫॥ তুমি বিদিশা নগরীর 
নিকটবর্তী হইযা। তথায় কিয়ৎক্ষণ নীচৈঃ নামক পর্ধতে বিশ্রাম করিও) তথার 

গণিত কদ্বপষ্প প্রস্ছুটিত রহিয়াছে, তদর্শনে বোধ হইবে যেন, তোমার 
'মাগমে আননদসঞ্চার হওয়াতে সেই গিরিরাজ রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে। 
& গিররাজের গুহাত্যন্তরে বারবিলাসিনীর। রতিক্রিয়া। সম্পাদন করে? সেই 
[জিয়ার স্রতিগ্ধ বিকীর্ণ হওয়াতে তদ্দারা নাগরিকব্ন্দের উদ্দাম যৌবন 



৪৭০ কালিদীসের গ্রস্থাবলী | 

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীগভীরজাতানি সিঞ- 

নগ্তানানাং নবজলকণৈর'থিকাজালকানি। 

গণ্ুস্বেদীপনয়নরুজা ্লান্তকর্ণোৎপলানাং, 

চাঁয়াদানা ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥ ২৭ ॥ 

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং, 

সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম তূরুজ্জয়িন্টাঃ | 

বিদাদ্দামস্ষ,রিতচকিতৈ"-্তত্র পৌরাঙ্গনানাং, 
লোলাপানর্যদি ন রমসে লোচনৈর্ঞ্চিতোহসি ॥ ১৮। 

বীচিক্ষোভস্তনিত্:বিহগশ্রেণিকাধ্ধীগুণায়াঃ, 

ংসর্পন্তাঃ ক্মলিতস্থভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ । 

ভ্হটিতহ সন্দেহ নাই॥ ২৬॥ তথায় নদীকুলে যে সকল বনরাজি বিনা 

সেই সমস্ত বনে যুখিকাপুণ্পের মুকুল সকল স্বরংই উত্পন্ন হইয়াছে । তোমার গৰ. 

শাস্তি দুর হইলে তুমি সেই সকল মুকুলের উপর নবজলকণা বর্ষণ করিতে করিতে 

প্রস্থান করিও। যে সকল বিলাসিনীরা পুষ্পচয়নে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদিগের 

গগস্থস্থ ঘর্বিন্দু অপনোদনসময়ে যখন কর্ণোৎপল ম্লান ও কষ্ট হইয়! পড়িবে, 

তখন তুমি তাহাদিগের মুখমণলে প্রতিবিষ্ব প্রদান করিয়া ক্ষণকালের "জন্য গার 

চিত হইও ॥ ২৭॥ 

হে জঙলধর ! উজ্জয়িনী নগরী হইয়া গমন করিলে যদি তোমার পথ কিছু বর 

হয়, এমন বিবেচনা কর) তাহা হইলেও এ রাজধানীর উচ্চ অট্টালিকার' উপর 

একবার উপবেশন করিতে বিমুখ হইও না; কারণ, তথাকার পুরনারীগণের 

নয়নকটাক্ষ কিতচঞ্চল এবং তড়িন্নালার স্যার স্ফুরিত ; যদি তুমি সেই কটাপ্ের 

সহিত ক্রীড়া-কৌতুকে বঞ্চিত হও, তাহা হইলে তোমার ন্মাধার? বিফল। ২। 

উজ্জয়িনীর পথে গমনকালে পথিমধ্যে নির্বিদ্ধযা-নায়ী নদী তোমার নয়নগাং 

পতিত হইবে; তৃমি তাহার সহিত মিলিত'হুইয়! উপভোগ সহকারে কেলিরে 

পরিপূর্ণ হইবে/ ও শ্রোতম্বতীর তরগক্ষোত 
হেতু বিহগগণ শব্ধ করিতে করিতে 

বিচরধ করিতেছে ; সেই সকল বিহগশেণীরপ রশনাদামে এ নদী রত 

হনদীীতপাঠনদ। 
1 বিছয্ামন্,পপূচকিতৈ: ইতি বা পাঠঃ। 

! বীচিক্ষোভক্কণিত ইতি চ গাঠো দৃশ্বতে। 



মেধদুতমূ । ৪৭১ 

নিবিষ্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যান্তরঃ সন্নিপত্য, 
স্রীণামাগ্ঘং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ২৯। 

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতম্য সিন্ধুঃ, * 

পাঙুচ্ছায়। তটরুহতরুত্রংশিভিজীর্পর্ণৈঃ | 
সৌভাগ্যং তে স্থভগ ! বিরহাবস্থয়া ব্যগ্জয়ন্তী, 

কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ব্বয়ৈবোপপাস্তঃ ॥ ৩০ ॥ 

প্রাপ্যাবস্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্, 

ূ্ববোদ্দিষটামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্। 
্বপ্লীভূতে স্চরিতফলে ্বর্গিণাং গাং গতানাং, 

শেখৈঃ পুণোহগ তিমিব দিবঃ কান্তিমৎ খগ্মেকম্॥'৩১। প' 

নিভগাধিনী ; রী নদী তোমাকে ভাহার র আবর্তরপ নাভি পরর্শন করিবে। 

বনা প্রার্থনার কিরূপে তাহার সহিত সঙ্গত হইবে, এ আশঙ্কা করিও না। 

কন না, রমণীর! প্রথমে নিজমুখে কোন কথা প্রকাশ করে না, প্রণয়ীর নিকট 
বমূবিলাম-প্রদর্শনই তাহাদের প্রথম প্রেমস্থচক বাক্যস্বরূপ ॥ ২৯॥ হেস্তুতগ! 

য নদীব গ্রীন্মকালীন জলপ্রবাহ বিরহদশাতে একবেণীম্বরূপ হইয়াছে, তীরজাত 

কুরাজি হইতে স্বলিত জীর্ণপত্র দ্বারা যে নদী পাওুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তোমার 

বাসে শবস্থানকালে যে নদী বিরহিণী হইয়া তোমার সৌভাগ্য সুচনা করিয়াছে, 
নই নির্বিদ্ধ্যা নায়ী নদীর ক্ষীণতা যাহাতে দূর হয়, সে বিষয়ে যত্ব করিতে তুমি 
টিটি কপিও না ॥ ৩০ ॥ 

এণন্ত৭ তুমি অবস্তীরাজ্যে উপস্থিত হইবে । তথাকার গ্রাম্যবৃদ্ধ ব্যক্তিরা 
উযনরাজার বাসবদত্ত|। হর্ণাদি বিস্ময়কর উপাখ্যান-কীর্ডনে পারদর্শী । তুমি 
সই অবস্তীদেশ হইয়া সৌভাগ্যসম্পৎপূর্ণা উজ্জয়িনীতে গমন করিবে । সর্বশেষ্ঠ 

যম নগরী দেখিয়া তোমার বোধ হই.ব, যেন ত্রিদিববাসী পুণ্যবান্দিগের 
ফন শেষ হইলে যখন তাঁহারা পুনর্ধার ধরাধামে আগমন করেন, সেই 

' বশভৃতপরত্পলিলা তামতীতন্ত সিদ্ধুঃ ইতি পাঠভেদঃ | 
1 এই ঞ্লোকের পর কোন কোন পুস্তকে নিয়লিখিত তিনটি ফ্লোক দুষ্ট হয়। কিন্তু 

'শীয় বিবেচনায় প্র্িপ্,বজিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যখা-_ 

হারাংস্তারাংস্তরলগুটিকান্ কোটিশঃ শঙ্শুক্ীঃ; * 

শষ্পশ্বামান্মকরতমণীন্বন্ময়খপ্রাবাতান । 



৪৭২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

দী্ঘাকুরব্বন্ পটু মদকলং কুজিতং সারসানাং, 
প্রত্যুষেষু স্ফ,টিতকমলামোদ মৈত্রীকষায়ঃ। 
ত্র স্ত্রীণাং হরতি স্বুরতগ্রানিমঙ্গানুকুলঃ, 
শিপ্রাবাতঃ প্রিরতম ইব প্রীর্থনাচাটুকারঃ ॥ ৩১ ॥ 
জালোদগীর্ৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ- 
বন্ধুণ্ীত্যা ভবনশিখিভি্দ ুনূত্যোপহারঃ। 
হান্দ্বস্তাঃ কুমুমস্থরভিদ্বধবখেদং নয়েখাও, 

লক্ষমীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেযু ॥ ৩৩ ॥ 

সময়ে তীহারাই অবশিষ্ট পুণ্যবলে স্বর্শধামের একখণ্ সমুস্তাসিত সারাংশ & স্থানে 

আনয়ন করিয়াছেন ॥ ৩১॥ সেই রাজধানীতে প্রভাতকালে যে মৃছ্মন্দ সুনীতর 
বায়ু প্রবাহিত হয়, প্রফুল্প-পন্মকাঁনন-গন্ধের সংসর্গে উহা অতীব সুরতিত, সুন্দর 

এবং শিপ্রানায়ী আোতস্বতীর জলম্পর্শে সুন্নিগ্ধ | বতিক্রীড়াতিলাষে প্রিযবচন- 

বিন্যাসে পট দেহসংবাহনে প্রবৃত্ত, প্রণয়াম্পদ নাক যেমন রমপীকুলের রতিস্বা্ি 
ঢুর করে, এ বামুও সেইরূপ সারসকুলের স্দুটতর মদকলকুজন বিস্তার করিব 
রমনীজনের সুরতগ্রানি অপনোদন করিতেছে ॥ ৩২ ॥ যে সকল অট্রালিকা পুগন্ধ 

আমোদিত, এবং রূপবতী যুবতীবৃন্দের চরণতলম্থ অলক্তরাগে রঞ্জিত; তুমি গেট 

সকল অট্রালিকার উপরিভাগে অবস্থিত হইয়া বিশাল! নগরীর সৌভাগালদ 
দর্শন পূর্বক পথশ্রম দূর করিবে । এ সময়ে কেশস্ুরতীকরণ সুগন্ধি গন্ধ বাত: 

যনমার্গ হইতে বহির্গত হইয়া তোমার দেহের পুষ্টিসাধন করিবে। শুদের 

ৃষ্ট। বগ্ঠাং বিপণিরচিতান্ বিদ্রুমাণাঞ্চ তঙ্গান্ 

সংলক্ষ্যন্তে নাললনিবযন্তোয়মাত্রাবশেষাঃ ॥ 

প্রগ্োতস্য প্রিরছাহতরং ব্সবাজোহত্র জ্কে, 

হেমং তালদ্রমবনমতূদত্র তন্যৈব বাজঃ। 

অন্রোদ্ত্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তসতমুতপাট্য দর্ণা 
' দিত্যাগস্তন্ রময়তি গনো যন্র বন্ধ,নভিজঃ॥ 

পত্রশ্তাম। দিনকরহয়স্পর্ধিনো যত্র বাহাঃ 

শৈলোদগ্রাত্বমিব করিণো! বৃষ্টিমন্তঃ প্রতেদা। 

ঘোধাগ্রণ্যঃ প্রতিদশমুখং সংযুগে তস্থিবাংসঃ 
পপ নিসিউকাজবাহাসাঞনএিলাসাঅণণন্জা ৪ | 



মেঘদূতম.। ৪৭৩ 

ভর্ভূঃ কণ্চ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ, 
পুণ্যং যায়াক্ত্রিভুবনগুরোধণম চণ্ডেশ্বরস্থয | 

ধুতোগ্ানং কুবলয়রজোগন্ধিভিগন্ধবত্যা- 

স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিক্নানতিক্ৈর্মরুত্তিঃ ॥ ৩৪ । 
অপ্যন্ম্মিন জলধর ! মহাকালমাসাগ্ভ কালে, 

স্থাতব্যন্তে নয়নবিষয়ং.যাবদত্যেতি ভানুঃ। 

কুর্ববন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শুলিনঃ শ্লাঘনীয়া- 

মামন্দ্রীণাম্ষলমবিকলং লপ্প্যসে গজিতানাম্ ॥ ৩৫ ॥ 

পাদন্যাসৈঃ কণিতরশনাস্তত্র লীলা বধৃতৈঃ, 
রত্রচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈ: র্রান্তহস্তাঃ | 
বেশ্যাস্থন্তো নখপদন্থুখান্ প্রাপ্য বর্ষা গ্রবিন্ু- 

ননামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৬॥ 
2২ 2 ই লে পার 5 _ ফু 

সপাইটি 

গ্রতি থে প্রকার প্রণয় প্রদর্ণন করা কর্তব্য, গৃহপালিত মবুরেরা সেই প্রণয়ের 
বণবতী হঈরা তোমাকে গ্রীতিকর নৃত্যরূপ উপহার প্রদান করিবে ॥ ৩৩ ॥ 

হে নীবধর ! তদনন্তর তুমি ত্রিভুবনগুরু চণ্ডেশ্বর মহেশ্বরের মহাকালাখ্য 
বত স্থ্ে গমন করিবে । দেবদেব নীলকণ্ঠের কণ্ঠ যেমন নীলবর্ণ, তোমার 
ব্ঁও সেইরূপ; সুতরাং প্রমথবৃন্দ সাদরে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 
বো এস্থানে যে কাননরাজি বিদ্যমান, উশীরচন্দন-তৈলাদি দ্বারা উহা 
তাত, কমলকুস্থমের পৰাগণ্পর্নে সুগন্ধপূর্ণ নদীম্পষ্ট শীতল সমীরণ দ্বারা 
হা 75৩ বিকম্পিত হইতেছে ॥৩৪॥ যদি তুমি সন্ধ্যার পূর্বে তথায় গমন 
145 পাপ, ভাহা হইলে যাবৎ ক্র্্যদেব অস্তাচলে গমন ন| করেন, তাবৎ তথায় 
ান কধও। কারণ, সন্ধ্যযকালে দেবদেব শুলপাণির যে শ্লাঘনীয় অর্চনা. 
শা পর্বাহিত হয়, তৎকালে তুমি তাহার পটহের কার্ধ্য সম্পাদন পূর্বক গভীর- 
র পূরণফল প্রাপ্ত হইবে ॥৩৫॥ প্রতি চরণক্ষেপে যাহাদিগের রশনাদাম 
গতমনোহর ধ্বনি করে, কম্ধণমণিখচিত-দগুবিশিষ্ট বালব্যজন লীলাসহকারে 
দোণন করিয়াও যাহাদিগের করপন্প ব্যধিত হয়, সেই সকল নর্তকী 
নানীরা তোমা হইতে পদনধ্রীতিজনক প্রথমবর্ধাকালীন বারিবিনু প্রাপ্ত 
বা তোমার প্রতি ভ্রমরপংক্কির হায় বিশাল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবে সন্দেহ 



৪৭৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

পশ্চাছুচ্চৈভূ জতরুবনং মগুলেনাভিলীনঃ, 

সান্ধ্যান্তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তন্দধানঃ। 

নৃত্যারস্তে হর পশুপতেরার্রনাগাজিনেচ্ছাং, 

শান্তোদেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৭ ॥ 
গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোধিতাং তত্র নক্তং, 

রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেষ্রৈস্তমোভিঃ | 
সৌদামিন্া কনকনিকঘন্সিপ্রা দর্শয়োববীং, 

তোরোতসর্স্তনিতমুখরো মা ন্ম ভৃব্রাবাস্তাঃ ॥ ৩৮। 

তাং কশ্যাঞ্চিস্বনবলভো স্তৃগ্ুপারাবতীয়াং, 
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ | 

ৃষটে সূর্য্য পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধবশেবং 
মন্দায়ন্তে ন খলু সুদামভ্যুপেতার্থৃত্যাঃ ॥ ৩৯ ॥ 

নাই ॥৩৬॥ অন্ধ্যাকালীন অর্চনা শেষ হইলে যখন ভূতপতির নৃতযারনত হইবে 

তখন তুমি প্রত্যগ্র জবাকুম্ুমসন্নিত লোহিতবর্ণ সন্ধ্যারাগ পরিগ্রহ করিরা দেব 

দেবের অত্যুনতত ভূজতরুবন মগ্ডলাকারে সমারৃত করিঘা ফেলিবে ? তাহা হইলেই 

প্রভুর শোণিতাক্ত অজিনধারণের বাসনা পরিপূর্ণ হইবে অর্থাৎ 'ুমি রক 

ধারণ পূর্বক এ তাবে মগুলাকারে বে্টন করিলে বোধ হইবে যেন) দেবদের 

পিনাকপাণি নাগা্জিনে পরিবেষ্টিত হইয়া শোতা। পাইতেছেন ॥ ৩৭ ঘোরতরা 

যামিনীযৌগে উজ্জরিনীর রাজমার্গ স্থচিতেগ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে যধণ অতি 

সারিকা বিলাসিনীরা প্রেমপাত্রের গৃহে অভিসার করিবে, দেই সমরে তু 

নিকধপ্রস্তরাহ্িত স্বর্ণরেখার ন্যায় সধুদ্দীপ্ত তড়িল্্তা-সহায়ে তাহাদিগকে গং 

দেখাইয়া দিও) কিন্তু তখন জলবর্ষণ বা গঙ্গন করিও না; কারণ, অভিগাৎ 

গমানৌগ্ভত কামিনীগণের হৃদয় স্বভাবতই নিরতিশয় তীরু। ৩৮। হে 

বিদয্পতা তোমার প্রণয়িনী, রজনীযোগে"অনেকদ্ষণ বিলাসন্খ সন্টো? করা 

তোমীর পরিশ্রম হইবে, ইহা বিচিত্র নহে) অতএব পারাবত দর্ষ- য্খো 

্র্প্ত থাকে, রমণীয় প্রাসাদের উপর সেইরূপ কোন স্থানে থাকিয়া ভুমি দি 

যাপন করিও। যখন তিমিরহারী কূর্ধ্যদেব উদ্দিত হইবেন, তখন নর্মার 

শিষ্ট পথবাহনে, গ্রত্ত্ত হইবে। ধাহারা সুদের হিতসাধনার্থ দুদ € 
০. শি গল আগলও শিথিল তাত দেখ] যায় না।৩১। হে জলদ! 
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তস্মিন কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খগ্ডিতানাৎ, 

শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতে। বর্ম ভানোস্তযজাশু | 

প্রালেয়াত্রং কমলবদনাৎ % সোহপি হর্ভুং নলিন্যাঃ, 
প্রত্যাবৃত্তস্তয়ি কররুধি স্যাদনল্লাভ্যসূয়ঃ ॥ ৪০ | 
গম্তীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসনে, 

ছায়ান্্াপি প্রকুতিস্বভগে লপ্দ্যতে তে প্রবেশম্। 

তম্মাদম্তাং কুমুদবিশদান্যহসি তং ন ধৈরযযা- 

ন্মোথাকপ্ং চটুলশফরোদর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ১১ ॥ 

হম্যাঃ কিঞ্চিতকরধূতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং, 

নীহ্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতন্বম্। 

প্রস্থানং তে কথমপি সখে ! লম্বমানম্য ভাবি, 

চ্ঞাতান্সাদো বিবৃতজঘনাং 1 কো বিহাতুং সমর্থ; ॥ ৪২ ॥ 

ণাণা খাঁওতা নায়িকাগণের নয়নাঞ্ দূর কত্রির! দিবে; অতএব সে সময়ে 

মি আদিত্যদেবের গতিরোধ করিও ন। | কারণ, হুর্যযদেবও প্রণয়িনী নলিনীর 
[দনপন্ন হইতে হিম্রূপ অঞ্রবারি অপনোদন করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন। 

দ এখন তুমি তাহার পথ অবরোধ কর? তাহা হইলে তোমার প্রতি তাহার 
বাদসঞ্চার ও অন্থরা জন্মিবার সম্ভব ॥ ৪০ ॥ তুমি যখন গন্তীরাঁনায়ী নদীর নিকট- 

ী হইবে, তখন তোমার স্বভাবস্ুন্দর' যৃত্তি তাহার স্বচ্ছজলরূপ বিমলহ্ৃদয়ে 

ধ্রতিবিন্বরূপে প্রবিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই? সুতরাং যদি তুমি সেই অনুরাগিণী 
গকাম৷ আ্োতস্বতীর কুমুদতুল্য নির্মল চপলসফরীর উল্ল্ষনরূপ দর্শন বিফল 
করিরা ধৈরযযসহকারে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে তাহ কর্তব্য 
ধলিয়া বিবেচিত হইবে না। ৪১॥ হে জলদ ! তুমি সেই গন্ভীরা নদীর নির্মল 
শারিরপ শীতবস্ত্র হরণ করিয়া লইবে। বেতসশাখা তাহার জলে সংস্ৃষ্ট হওয়াতে 
ধোধ হইবে যেন, সেই সরিদ্বরা লল্ম্াবশে পুলিননিতন্ববিশিষ্ট বস্ত্র হস্ত দ্বারা 
কুমার ধারণ করিরা৷ আছে। তুমি একবারমাত্র সেই সর্বাবয়বনুন্দরীর উপরি- 
পণ শষ্ষমান হইলে তোমাকে অতিকষ্টে তথা হইতে প্রত্যারতত হইতে হইবে 

নাই। কারণ, যে পুরুষ একবার রসের আশ্মাদ প্রাপ্ত হয়, সে কি কদাচ 

শারিতজযনা,তাদৃণ বপবতীকে ত্যাগ করিয়া অন্তত্র গমন করিতে পারে ? ৪২ ॥ 
" কমলয়মাং ইতি পাঠভেদঃ। + পুলিনকনাং ইতি বা পাঠঃ 



৪৭৬ কালিদাসের শ্রস্থাবলী। 

িয্যন্দোচ্ছ সিতবস্তধাগন্ধসম্পর্করমাঃ, 

আ্োতোরম্ধ,ধবনিতম্থতগং দস্তিভিঃ গীয়মানঃ | 

নীচৈর্বান্ততাপজিগমিযোদেরপূর্ববং শিরিং তে, 
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোছুন্বরাণাম্ ॥ ৪৩ ॥ 

তত্র ক্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা, 

পুষ্পাসারৈঃ স্পয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্টৈঃ | 
রক্ষাহোতোর্নবশশিভৃতা বাঁসবীনাং চমুনা- 
মত্যাদিতাং হুতবহমুখে সম্ভ'তং তদ্ধি তেজঃ॥ ৪৪ 
জ্যোতির্পেখাবলয়ি গলিতং যশ্ট বর্থং ভবানী, 

পুক্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি। 
ধৌতাপাঙ্গ হরশশিরুচা পাবকেন্তং মযুরং, 
পশ্চাদরি গ্রহণগুরুভিগর্িতৈর্নতয়েখাঃ ॥ 8৫ ॥ 

হে সথে! তৎপরে তুমি দেবগিরি নামক পর্বতে উপস্থিত হইবে। তুমি 
তথায় সলিলবর্ষণ করিলে উচ্ছসিত ধরণীর গন্ধম্পর্শে তথাকার বাদ দৌগন্ 

পরিপূর্ণ হইবে ; তথায় ঘে সকল উড়ম্বফল বিদ্যমান আছে, গজবুনদ নাসার 

দ্বারা শ্রুতিস্থখকর শব্দ করিতে করিতে সেই মকল আরণ্য উড়ম্বর আদ্রাণ করি 
তেছে; এ সকল পক উড়ম্বরের গদ্ধে বাছুও সুকিগ্ধ হইয়াছে, সেই বায়ু 
তোমার সেবা করিবে ॥ ৪৩॥ এ দেবগিরিতে মহেশবরনন্দন কার্ডিকেণ সর্ধদ 

অধিষ্ঠান করেন। তুমি কামরূপী, সুতরাং সেই স্থানে পুষ্প-মেঘরগ ধার 

করিয়া মন্দাকিনীবারিসিক্ত কুস্থমরাশি বর্ষণ পূর্বক সেই গৌরীকুমারকে আর 

ধিক্ত করিতে ক্রটি করিও না। দেবরাঁজের সৈন্যবৃন্দের পরিবক্ষণার্থ সর্বদেবদের 

পশ্তপতির ্র্ধ্যাধিক থে পরম তেজ বহিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ' দে 

তেজ হইতেই এ মহাতেজ। বড়াননের উৎপভি হইয়াছে ॥ 88 ॥ হে প্রি নু 

এইরূপ পুণ্পবৃষ্টি করিলে ভগবতী গেয়ী পুজ্রবাৎসল্যবশে যাহার ৫ জ্যোজিপুঃ 

75 জরিমুখে যে পাশুপততেজ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, রামায়নেই তাহার প্রমাণ যেন 

“তে গন্বা পর্বতং নাম কৈলাসং ধাতুমগ্ডিতমূ। 

অগ্রিং নিযোজয়ামাস্থুঃ পুন্রার্থং সর্বর্দেবতাঃ | 

দেবকার্য্যমিদং দেব সমাধৎস হুতাশন। 
শৈলপত্রযাং মহাতেজা গঙ্গায়াং তেজ উতৎ্স্জ ॥ 
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আরাধ্যৈনং শরবনভবং দুরমুল্লজ্যিতাধবা, 
সিদ্ধদনন্দৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভিমুঁক্তমার্গঃ | 
ব্যালম্বেথাঃ স্থরভিতনয়ালন্তজাং মানয়িস্যন্, 

আোতোমুত্ত্যা ভূবি পরিণতাং রস্তিদেবস্ত কীর্তিম্ ॥ ৪৬ ॥ 

তবধ্যাদাতৃং জলমবনতে শাঙ্গিণো বর্ণচৌরে, 
তন্তাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ, প্রবাহম্। 

্রেক্ষিয্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী- 
রেকং মুক্তাগুণমিৰ ভূবঃ স্থলমধ্যেন্রনীলম্ ॥ ৪৭ ॥ 

তামুত্তীরধ্য ব্রজ পরিচিতভ্রলতাবিভ্রমাণাং, 

পদ্ষেনোতক্ষেপাদ্ুপরিবিলসতকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্। 
৮ ০7 স্পসস্পনিসিপি শশা পপ শিিতাশীশীশি 2 এনা 

ধাজিত গ্রং-গতিত পুচ্ছপত্র কর্ণযুগলে কুখলরধারণস্থানে ধারণ করেন, যাহীর 
ধতবর্ণ পোচনযুগল হরচুড়াস্থিত টন্দ্রকলা দ্বারা ধেত হওয়াতে অধিকতর শুত্রবর্ণ 
হইয়াছে, কাণ্তিকেয়ের সেই মযুরকে তুমি গিরিকন্বরে প্রতিধ্বনিত গন্তার গর্জন 
দ্বারা নৃত্য করাইবে ॥ ৪৫ ॥ 

হ পয়োদ! এইরূপে তুমি শরবনসন্তুত কান্তিকের়ের আরাধন! করিয়া 
কাধ দূরেশামন করিবে | যে সমস্ত সিদ্ধদম্পতি স্মধুর বীণাবাদন সহকারে 
ধড়ানানর উপাসন। করিতে আগমন করিবেন, তুমি শীপ্রগতি তাহাদিগের পথ 
পরিত্যাগ করিয়া ঘাইবে ; কারণ, তোমার জলবর্ষণ যাহাতে তাহাদের বীণাতে 
গতিত দা হয়, সে দিকে তোমার অবহিত হওয়া কর্তব্য । তৎপরে তুমি চর্শ্থতী 
নার নিকট উপস্থিত হইও। এই নদী রাজা রম্তিদেবের গোমেধযজ্ঞজনিত 
বর্িূপিণী যেন শ্োতোরূপে তাহার কীর্তি প্রবাহিত হইতেছে। তুমি 
সেই ন্দার সন্মানবর্ধন পূর্বক তাহাতে অবতীর্ণ হইও | ৪৬| তুমি কৃষ্ণের 
্ার ামবর্ণ, তুমি যে সময় অবগাহনার্থ এ নদীতে অবতীর্ণ হইবে, নদীর 
খাই বিস্তার্ণ হইলেও দুর হইতে খন উহাকে ক্র বলিয়া অনুমিত হইবে 
হি নাই। তখন আকাশবিহারী দেব, দানব প্রভৃতি সকলেই দুর হইতে 
পাত করিয়া দেখিবে, যেন ধরাদেবীর একতার মৌক্তিকী মালার মধ্যস্থলে 
একট স্থুলতর ইন্্রনীলমণি শোভা পাইতেছে ॥ ৪৭ ॥ 
জি তুমি এ র্ঘতী অতিক্রম পূর্বক রস্তিদেবের দশপুরনামক নগরে 
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৪৭৮ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীজুষামাত্বাবিষ্বং 
পাত্রীকুর্র্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতুহলানাম্ ॥ ৯৮ ॥ 

ব্রঙ্মাবর্তং জনপদমধশ্ছায়য়া গাহমানঃ, 

ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তষ্াজেগা; | 
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গান্ভীবধন্া, 
ধারাপাতৈস্তুমিৰ কমলান্যন্যবর্ষমুখানি ॥ $৯। 
হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতী-লোচনাঙ্কাং, 

বন্ধুপ্রীত্া সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে | 

কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য ! সারস্বতীনাং, 
অন্তঃশুদ্ধন্থমপি তবিতা৷ বর্ণমাত্রেণ কৃষঃ ॥ ৫০ ॥ 

তম্মাদগচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজা বতীর্ণাং, 

জহ্োঃ কন্যাং সগরতনযন্বর্গমোপানপওক্তিম্। 

গৌরীবক্তু ্কুটিরচনাং যা বিহস্তেব ফেনৈঃ, 
শন্তোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্োর্দিহস্তা ॥ ৫১॥ 

ধাকিবে। তখন তাহাদিগের চির-অত্যন্ত ভ্রলতাবিলাস প্রকাশ গাইবে এ 
লোচনরাজির পক্মসকল উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে রুষ্চসারের শোভা প্রকটিত হই 
তখন বোধ হইবে যেন, অলিকুল উৎক্ষিপ্ত কুন্দপুশের অনুসরণ করিতেছে। ৮৪ 

হে নীরদ! তাহার পর তুমি তোমার ছায়াসহারে বগাবর্ত গ্রদেণে উহ 
হইয়া তদনস্তর কুরুক্ষেত্রে গমন করিবে । এ স্থানেই পূর্বে ক্ষত্রিয়বংশ সূ 
ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল । তুমি যেমন পন্মদলের উপর জলধারা বর্ষণ কর, পা$ুনদ* 

অর্জুনও সেইরূপ এ স্থানে ক্ষত্রিয়রাজবৃন্দের মুখপন্ধে শত শত তীক্ষ বাগান বা 

করিয়াছিলেন ॥ ৪৯॥ স্থানেই বলদেব কুকুপাগুবের প্রতি বাৎসল্য হেতু মু" 

পরাতুখ হইয়া রেবতী-লোচন-প্রতিবিষ্ব-সদৃশ পরম শোভন একাস্প্রির হাগ 

মদিরা বিসর্জন পূর্বক সরস্বতীসলিল গান করিয়াছিলেন। তুমি দেই বিঃ 

জল গ্রহণ করিও; যদিও তুমি নিজে কৃষ্ণবর্ণ, তথাপি এ গল গ্রহণ করিলে তমা! 

অন্তর নিরতিশয় নির্মল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥ 

হে জলধর! তৎপরে তুমি কুরুক্ষেত্র পরিহার পুরঃসর কনথল সমীপে গ 

পাদ-সমীপে উপস্থিত হইবে। ঘিনি সগরসন্তানদিগের স্ব্গুতির (গাপান-প্ি 

স্পিন সেট জগ নন্দিনী ভাগীরথী এই স্কুলেই অবনীতলে অবতীর্ঘ হহা 

বত 



মেঘদুতম্। ৪৭৯ 

তশ্তাঃ পাতুং স্থরগজ ইব ব্যোন্সি পশ্চার্দলম্বী, 

ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তিরধাগস্তঃ | 
₹সর্পন্তা সপদ্দি ভবত; আোতসি চ্ছায়য়াসৌ, 

স্যাদস্তানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২ ॥ 

মাসীনানাং স্থরভিতশিলং নাভিগন্ধেরূগাণাং, 
তস্তা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তৃষারৈঃ। 
বক্ষাস্থাধ্বশ্রমবিনয়নে তম্য শুঙ্গে নিষণঃ, 

শোভা; শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপক্কৌপমেয়াম্ ॥ ৫৩ ॥ 

তঞ্চেদোয়ৌ সরতি সরলক্ন্ধসগুটজন্মা, 

বাঁধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ। 

শৃস্তেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহতৈ- 
রাপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদে হ্যন্তমানাম্ ॥ ৫৪ ॥ 

শা - ৮7 শত টি শি ০ ৮, ০ ০ শশা 

ঠলেন। সপত্রীভাব সহা করা যেমন প্রৌটা কামিনীদিগের অসাধ্য, সেই 
ঞবীও সেইরূগ কেনপুপ্তরূপ হাস্ত দ্বারা পার্ধতীর ভ্রতঙ্গীরচন। অবজ্ঞা করিয় 

গ্বাভষণ চন্দ্রবেখার উপর তরঙ্গরূপ বানুপ্রপারণ সহকারে দেবদেব শুলপাণির 
কশ ধাবথু করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ সুরগঞ্জের ম্যায় গগনপ্রদেশে পশ্ার্দ দ্বারা বিলব্িত 

ইমা তুমি জাহবীর স্ষটিকতুল্য স্বচ্ছজল বক্রভাবে পান করিবার জন্তঠ যখন 
গ্াকুল হইবে, তখন সেই মূহুর্তে উহার সলিললযধ্যে তোমার ছায়া পতিত হইবে; 
কালে সুপধুনী অস্থানে প্রাপ্ত যমুনাসঙ্গমের ন্যায় সুদৃশ্ত হইবেন ॥ ৫২ ॥ তৎপরে 
নয জাহবীর উৎপত্তিস্থল হিমাচল প্রাপ্ত হইবে। কস্ত,রীমুগগণ উপবেশন 
'াতে এ অচলরাঙজের শিলাতল স্থগন্ধে পরিপূর্ণ ; হিমরাশি বিগ্যমান থাকাতে 
পন্তখ্বেতবর্ণ। তুমি তাহার পথশ্রমহাৰক শৃঙ্ষে উপবেশন করিও; তাহা 
হান মহাদেবের শ্বেতবর্ণ বৃষভের শৃঙ্গে "ধপ্রক্রীড়োৎক্ষিপ্ত কদম লগ্ন হইলে যেরূপ 
“বিগ হয, তোমারও সেইরূপ শোতা সম্পাদিত হইবে ॥ ৫৩॥ যদি ঈমীরণ প্রবা- 
হি হাতে দেবদারুতরুর ক্ন্ষশাখাদির ঘর্ষণজাত দাবাগ্নি চমরীমুগের পুচ্ছ- 
ধোযাদি দগ্ধ করিয়া! হিমাচলের কষ্ট উৎপাদন করে, তাহা হইলে তুমি জলধারা- 
উবধণ দবারা'সেই দাবাগ্রি নিঃশেষে নির্বাপিত করিয়া দিও। কেন না, 
ব্রদিগের কেশোপশম করাই মহাত্মগণের সম্পদের ফল ॥ ৫৪ ॥ তয়ি পঞ্জ 



৪৮০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

যে সংরস্তোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্, 

মুক্তাধবানং সপদি শরতা৷ লঙ্ঘয়েযুর্ভবস্তম্। 

তান্ কৃব্বীথাস্তমূলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্, 
কে বা নস্থ্যুঃ পরিভবপদং নিক্ষলারস্তযতীঃ ॥ ৫৫ ॥ 

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্ধেন্দুমৌলেঃ, 
শশ্ব সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনঅঃ পরীয়াঃ | 
যম্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদুদমুদ্ধ'তপাপাঃ, 
সঙ্কগলন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥ ৫৬ 

শব্দায়ন্তে মধুরমলিনৈঃ কীচকাঃ পূর্যযমাণাঃ, 
সংসক্তাভিস্িপুরবিজয়ে গীয়তে কিন্নরীভি; | 

নিহ্দন্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেু ধ্বনি; স্যাত, 
সঙ্গীতার্থো নু পশুপতেন্তত্র ভাবী সমগঃ ॥ ৫৭| 

প্রালেয়াদ্রেরপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্, 

₹সদ্বারং ভূগুপতিযশোবর্ত্ব যত ক্রৌঞ্চরন্ব,মূ। 
পরিত্যাগ করিলেও, যে সমস্ত শরত রোষবশে বেগে উৎপতিত হইয়া নিবে অঃ 
ুর্ণ করিবার জন্য তোমাকে উ্লজ্ঘবন করিতে উদ্ম করিবে, সন্ুল করকারবষণ দার 

তুমি তাহাদিগকে সমাকীর্ণ করিয়া! ফলিবে। বিফল কার্ধ্যে যত্র করিলে কোন্ 

ব্যক্তি পরিতবের পাত্র না হয়? ৫৫ শ্রদ্ধানীল তক্তবৃন্দ যাহা দর্শন পূর্বক নি্াগ 

হইয়া দেহবিসর্জ্নান্তে নিত্য প্রমপদলাতের উপযুক্ত হয় এবং যাহা দি 

কর্তৃক সতত পৃজোপচারাদির ছার৷ পৃ্জিত, হিমাচলশিলাধণ্ডে সু্ট অধ 
চন্্রশেখরের সেই চরণচিহ্ন তুমি তক্তিনমতাবে প্রদক্ষিণ করিও | ৫৬॥ তথা; 

বংশ সকল সমীরণ দ্বার! পূর্ণবিবর হইয়া ষনোহর ধ্বনি করিতেছে) কির 
দলবদ্ধ হইয়া ব্রিপুরবিজয়গানে নিরত রহিয়াছে। মুরজশবের গ্ভার তোমার 

গর্জন যদি কন্দরমধ্যে বিস্তীর্ণ হয়, তাহা'ইইলে তথায় শুলপাণির গীত রি 

সম্পাদিত হইবে ॥ ৫৭॥ 

হিমাচলের তটসমীপে এ সমস্ত রষ্টবয পদার্ (দর্শন পূর্বক) তিক রে | রা 
হংসসমূহের মানস-সরোবরে গমনের পথ। উহা পরসুরামের 

প। তুমি তৌঞ্চগিরির বিবর দ্বার! নির্গমনকালে বক্রতাবে লর্ষিত 

& রি রি ১ 2 বিশ আবিবার অথ উগ্ভত হ্ইনে বু 
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তেনোদীচীং দিশমমুসরেক্তির্্যগায়ামশোভী, 

শ্যামঃ পাঁদো বলিনিয়মনাত্যুগ্যতস্যেব বিষ্ঠোঃ ॥ ৫৮ ॥ 

গত্বা চোদ্বং দশমুখভূজোচ্ছ।সিতপ্রস্থসন্ধেঃ, 
কৈলাসন্ ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ | 
শৃঙ্গোচ্ছাঁয়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং, 
রাশীভৃতঃ প্রতিদিনমিব ত্রাম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৯ ॥ 

উত্পশ্যামি ত্বয়ি তটগতে ন্গিগ্ধভিন্নাঞ্জনাতে, 

সগ্ভঃকৃত্তদ্বিরদদশনৈরচ্ছগৌরস্থা তম্তা | 

শোভামদ্রে; স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষ ণীয়াং ভবিত্রী- 

মংসন্যন্তে সতি হলভূতো। মেচকে বাসসীব ॥ ৬০ ॥ 

হিত্বা তন্মিন্ ভুজগবলয়ং শত্তুন। দত্তহস্ত।, 

ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরে পাদচারেণ গৌরী । 
ভঙ্গীতক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তস্তিতান্তর্জলৌঘঃ, 
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়া গ্রযায়ী ॥ ৬১ ॥ 

গামল চব্ণযেমন শোভা পাইয়াছিল, তুমিও তৎকালে সেইরূপ শোভ ধারণ 

কবিবে॥ ৫৮ ॥ 

অনন্তর তুমি উর্দাদিকে গমন পূর্বক" কৈলাসাচলের অতিথি হইবে। 
পর্বত (অতিশুন ও স্বচ্ছ হেতু) অমরনারীগণের দর্পণস্বরপ। মহাদেব প্রতিদিন 

যে আঁহাস্ত করেন, সেই সকল হাস্য পুপ্ধীভূত হইলে যেরূপ দেখায়, &ঁ পর্ব 
তও যেন সেইরূপ শোভ! পাইতেছে; এ অচলরাজ অত্যুচ্চ শুত্রবর্ণ শিখর- 

মযূহ দ্বারা দিস্ুখ ও অন্বরতল ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। পূর্বে বাহুবলোদ্ধত 

নাবণ বাহু দ্বারা উত্তোলন করাতে এ পর্বতের প্রস্থসন্ধি শিথিল হইয়৷ গিয়াছে ॥৫৯॥ 
সেই কৈলাস পর্বত আশুচ্ছিনন হস্তিদ্ত্থণ্ডের স্তায় শুত্রবর্ণ; তোমার বর্ণও অস্তি- 
মণ মর্দিত কজ্জলবৎ কৃষ্ণ ; এইরূপ নীলবর্ণ তুমি যখন শুত্রবর্ণ সেই কৈলাসের 

গ্রে আরোহণ করিবে, তখন সেই পর্ধত স্ন্ধে নীলবসনধারী বিসকিসলয়- 
: খুব ধবলবর্ণ বলরামের কান্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিবে ॥ ৬*॥ (পাছে 
 ঈর্ন সী্ষতাবন্ুলত ভীতিবশে পার্বতী ভয় প্রাপ্ত হন, এই আশঙায়) মহেঙ্গর 
বলয় পরিত্যাগ পূর্বক বাহাকে হস্তাবলঘ্বন দান করিয়াছেন, (হার হাত 



৪৮২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘটনোদশীর্ঘতোয়ং, 

নেষ্যন্তি ত্বাং সথরযুবতয়ো! যন্রধারাগৃহত্বম্। 

তাভ্যো মোক্ষস্তর যদি সখে ! ঘর্্ঘলবস্য নস্যাৎ, 
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গজিতৈভীযয়েস্তাঃ ॥ ৬২ ॥ 
হেমান্তোজপ্রবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ, 

কু্ববন্ কামং ক্ষণমুখপটগ্রীতিমৈরাবতস্ত। 
ুস্বন্ কল্পদ্রমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ- 
ানাচেফের্জলদ ! ললিতৈনিবিশেস্তং নগেন্দ্রম ৬৩। 
তস্ঠোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব অস্তগঞ্গাদুকলাং, 
ন তবং দৃষ্ট ন পুনরলকা জ্ঞাহ্থাসে কামচারিন্! 

ধরিয়া লইয়া যান ),সেই পার্বতীসহ যদি এ ক্রীড়াপর্ববতে পদব্রজে তিনি পরিদমণ 

করেন, তাহা হইলে তুমি অগ্রে গমন পূর্বক অত্যন্তরগত নিজ বারিরাশি সতপ্িত 

করিবে এবং তঙ্গীক্রমে আপনার দেহকে বিবুচিত করিয়া তীহার মণিময়তটে 

আরোহণার্থ সোপানস্বরূপ হইবে ॥ ৬১॥ সেই পর্বতে ক্রীড়াসক্ত অমরনারীরা 

নিজ নিজ বলয়াগ্রতাগ দ্বার! তোমাকে তাড়িত করিলে তোমার অত্যন্তর হইতে 

জজশীকর উদগীর্ণ হইবে; কৃত্রিমধারাগৃহে জলযন্ত্রনিম্ুক্ি শীকরবৃষটি প্রাপ্ত হইয়া 

যেরূপ আনন্দলাত করে, তোমার এ জলশীকর দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া তাহারা 

সেইরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। গ্রীম্মাবসানে প্রথমপতিত জল্লবিন্দু শীতলত্ব হেতু 

স্বথাবহ, এই জন্য যদি সেই সকল অমরাঙ্গনারা তোমাকে পরিত্যাগ না করে৷ 

তাহা হইলে শ্রুতিকঠোর হস্তিরংহিততুল্য গল্জন দ্বার! তাহাদিগের ভীতি উৎপাদন 

পূর্বক প্রস্থান করিবে ॥ ৬২॥ অতিরমণীয়, নানাশ্চর্ধ্যের আকরম্বরূপ সেই কৈলাগা' 

চক্রে তুমি যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে । তথায় কনকপদ্নের পরাগন্পর্ণ 

সথরতীরুত যানসসরসীজল যথেষ্ট পান করিবে। এ স্থানে ইন্ত্রহ্তী ধরাবত বিহার 

করিতে আসিয়া থাকে; তুমি ক্ষণকালের জন্ম-তাহার মুখাবরণবস্তরের কার্য সপগাদ 

পূর্বক তাহার প্রীতি সমূৎপাদন করিবে এবং সক্মবসনের গ্ায় করত কিস 

গুলিকে বাঘু দ্বারা আকম্পিত করিয়া নানারপ ক্রীড়া দ্বারা সেই অচলরাঙবে 

যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করিবে ॥ ৬৩॥ হে কামচারিন্! ্রণরীর জো 

যেমন বিগলিতবসনা রমণী অবস্থিতি করে, সেইরূপ কৈলাসগিরির , উপরিভাগ 

বৈগলদরগক্কা। অলকাপুরী দর্শন করিয়া! তুমি চিনিতে পারিবে না) এমন ৪ 



মেঘদুতমূ। ৪৮৫ 

যা বঃ কালে বহুতি সলিলোদগারমুচ্চৈবিমানা, 
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্তবৃন্দম্॥ ৬৪ ॥ 

ইতি পূর্বমেঘঃ। 

উত্তরমেঘঃ | 
০৮০ 

০০০ 

বিদ্যুদন্তং ললিতবনিতাঃ সেক্দ্রচাপং সচিত্রাঃ, 

সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্িপ্ধগন্ভীরঘোষম্। 

অন্তস্তোয়ং মণিময়ভূবস্তরগমভ্রংলিহাগ্রাঃ, 

প্রাসাদাস্থাং তূলয়িতৃমলং যত্র তৈস্তৈবিশেষৈঃ ॥ ১ ॥ 
হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং, 

নীতা লোধ্রপ্রসবরজস1 পাও্ুতামাননে শ্রীঃ | 
টড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং, 

সীমন্তে চ ত্বদ্ুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥ 

বিগতমান পরসরসুমুখী রমণী যেমন মৌক্তিকরাজিরাজিত কুস্তলকলাপ ধারণ করে, 
সপ্ততল প্রাসাদমগ্ডিত সেই অলকাপুরীও সেইরূপ বর্ষাকালে জলত্রাবিণী মেঘমালা 
বহন করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ 

যে স্থানে প্রাসাদমালা রূপবতী কামিনীবৃন্দে বিরাজিত, নানারূপ চিত্রবিশিষ্ট) 
সঙ্গীতের জন্য মুরজধ্বনিতে নিনাদিত, মণিকুটটিমে পরিশোতিত ও মেঘম্পর্শা শিখর- 
বিশিষ্ট; যে সমস্ত সৌধরাজি বিছ্যুদৃবিল্মসিত, ইন্ত্রধনুর্মগিত, স্লিঞ্ক-গম্ভীর গর্জন- 
"পন, অত্যন্তরে জলপূর্ণ উন্নত মেঘের সহিত প্পর্ধা করিতে সমূর্থ; যে স্থানে 

মণীগণের হস্তে লীলাকমল, অলকে নববিকসিত কুন্দপুষ্প, বদনশোভ1 লোধ- 
ইমের পরাগ দ্বারা পাওুতাপ্রাপ্ত, কেশপাশে অতিনব কুরুবককুম্ম, শ্রবণপুটে 
সার শিরীষপুষ্প এঁবং সীমস্তপ্রদেশে বর্ধাধতুজাত নীপকুন্থুম শোত। পায় ; যে 
শে পুপতরুগুলি নিত্যবুন্থুমে বিম্িত ও উন্মত্ত অলিকুলের গুরনহেতু সশব, 



৪৮৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

যত্রোম্মজভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা, 
হংসশ্রেণীরচিতরশন! নিত্যপন্মা নলিন্যঃ। 

কেকোতক্া তবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাঁপা, 

নিত্যজ্োতম্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদৌষাঃ ॥ ৩। 
আনন্দোখং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈনিমিত্ৈ_ 

নান্যন্তাপঃ কুম্থমশরজাদিউসংযোগসাধ্যাৎু | 

নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্িপ্রয়োগোপপত্তি- 

বিত্বেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্ত্ি ॥ ৪। 
যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হন্ম্যস্থলানি, 

জ্যোতিশ্ছায়াকুস্থমরচিতানুযুত্তমন্ত্রীসহায়াঃ | 

আপেবন্তে মধুরতিফলং কক্সবৃক্ষপ্রসূতং, 
বদ্গস্তীরধবনিযু শনকৈঃ পুষ্ষরেষাহতেযু ॥ ৫ ॥ 

রি ই ---শাাশীি পাশা শিশিশ 

যেস্থানে সরোবর-সমূহে প্রত্যহ পদ্ম বিকসিত হওয়াতে তদুপরি বলাকামালা উ' 
বেশন পূর্ব্বক মেখলা রচিত করিয়াছে; থে স্থানে গৃহময়ুরেরা সতত সমুভ্ঠাসি 

কলাপ ধারণ পূর্বক কেকাশব্ধ করিবার জন্য উ্ৃগ্রীব থাকে ) যে স্থানে যামিনী 

গ্রাৰ্কান নিত্যজ্যোত্শার প্রকাশ হেতু তিমিরাতাবে পরম রমণীয় ? যে স্থানে যন 

বৃন্দের নয়নে হর্জনিত বাশ্পের উদৃগম হয়, অন্য কারণে নহে? যে স্থানে প্রি 

জনের সমাগমে নিবারণীয় মদনসন্তাপ ভিন্ন অন্য সম্তাপ পরিদৃষ্ট হয় না? যেথা 
প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য কারণে প্রিয়জনবিচ্ছেদ ঘটে না; যে স্থানে যৌবন বাতী 

অন্য বয়স নাই; যে স্থানে শ্বেতমণিখচিত, গ্রহতারাদির প্রতিবিষন্বরূগ কুনু 

প্রকরম্ডিত সৌধতলে জলদগস্ভীরধবনি বাগ্ভতা শনৈঃ শনৈঃ বাদিত হইলে যগ 

বৃন্দ উত্তম! রমণীগণের সহিত কর্পতরুজাত রতিরসবর্ধক মধু পান করে যে থা 

দেবগণবাঞ্ছিত যক্ষকুমারীরা সুরধুনীর তরঙ্গ-সংস্পর্শে স্ুণীতল সমীরণ র্ 
সেবিত হয় এবং তীরদেশজাত মন্দারতঁরুর ছায়াতলে আতগনিবারণ 

কনকময় বানুকাতে মুষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রচ্ছন্ন অদ্থেষণীয় মণি দ্বারা ক্রীড়া ৫ 
যে স্থানে প্রিয়তমগণ অন্থুরাগভরে রষ্টবন্ধন শিথিল বসন ধরিয়া চগলহণ্ডে আর 

করিলে লজ্জা-বিমুঢা বিদ্োষ্টী কামিনীর দীপনির্া ার্থ যে চর্ম নক্েগ ₹. 
তাহা প্রদীপ্ত-শিখাসম্পন্ন রত্প্রদীপের অভিমুখে পড়িয়াও বিফল হা যার), 
সদন নয রণ আঙক্ঞাপরীর সপ্রজল তার্মার আগাদাশ নীত তোমার তু 
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মন্দাকন্যাঃ গলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুণ্তি- 

মন্দারাণামনু তটরুহাং ছায়য়া বারিতোফ্াঃ। 

অন্বেটবোঃ কনকসিকতামুগ্টিনিক্ষেপগুটেঃ, 

সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমর প্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৬॥ 

নীবীবন্ধোচ্ছ সিতশিখিলং যত্র বিশ্বাধরাণাং, 
ক্ষৌমং রাগাদনিভূৃতকরেদাক্ষিপৎস্থ প্রিয়েযু। 

অর্চিস্তঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্প্রদীপান্, 

হ্ীমূঢানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চু্ণমুণ্িঃ ॥ ৭। 
নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্দিমানাগ্রভূমী- 

রালেখ্যানাং নবজলকণিকাদোষমুৎপাদ্ সম্যঃ | 

শঙ্কাম্পৃষ্টা ইব জলমুচন্তাদৃশা যত্র জালৈ- 
ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতস্তি ॥ ৮ ॥ 

তর স্ত্ীণাং প্রিয়তমভূজোচ্ছা সিতালিঙগনানা- 

মঙ্গগ্লরানিং স্থরতজনিতাং তন্তুজালা বলম্বাঃ | 

ব্রৎসংরোধাপগমবিষদৈশ্চন্দ্রপা দৈনিশীখে, 

নি নিরসন নিরাকার ॥ ৯ ॥ 

ব্ষীযেঘ রসলিলবণা দ্বারা আলেখ্যের দোষ উৎপাদন পূর্বক তনুহূর্তে তীত হইয়াই 
 থেন ধূযোগগারের অনুকরণে নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া জর্জরভাবে বাতায়নপথে 
 বহিত হইয়া যায়; যে স্থানে চন্দ্রাতপ হইতে বিলম্বিত হুত্রগ্রথিত চন্ত্রকান্তমণি 
স্ল শিশথকালে মেঘোপরোধযুক্ত, স্থৃতরাং বিমল চন্দ্রকরম্পর্শে পরিস্দুট 
মলিলবিনু নিঃসারিত করিয়া প্রিয়তমের ভুজপাশালিঙ্গন হইতে নির্ধব্ত রমণী- 
দিগের রৃতিজনিত অঙগানি দূর করিয়া দেয়; যে স্থানে গৃহাত্যন্তরে স্থিত 
মঙ্ষীয়মাণ শঙ্খাদি নিধির অধিকারী, কামিরৃন্দ অগ্মরোরূপ বারযোধিতের 
ইত আলাপে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রত্যহ কুবেরের কীন্তিগানপরায়ণ কলকণ্ 
করদিগের সহিত বৈভ্রাজ নামক বাহ্বোপবনে বিহার করে ; যে স্থানে অভি- 
মারিকা রমণীর বাত্রিকালে সঙ্কেতস্থলে গমন করে, পরে তাহাদের দ্রুতগতি- 
বশে অলক হইতে স্্লিত মন্দারকুন্থমের দ্বারা, ক্রতিপুট হইতে স্বলিত কনক- 
মল ও কিসলয়খগ দ্বারা, পতিত মুক্তাপংক্তি দ্বারা এবং স্তনতটন্থ ছিনতর 
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অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রস্তুকৈ 
রুদগায়ন্ির্ধনপতিষশঃ কিন্নরৈর্াত্র সাদ্ধীম। 
বৈভ্রাজাখাং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ, 
বদ্ধালাপ। বহিরূপবনং কামিনো নির্িবিশস্তি ॥ ১০ | 

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্ঘত্র মন্দারপু্পৈঃ, 
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণ বিভ্রংশিভিশ্চ | 

ুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসৃত্রৈশ্চ হারৈ- 
নৈশো মার্গঃ সবিতুরদয়ে সূচ্যাতে কামিনীনাম্॥ ১১॥ 

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদসন্তং, 
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ঘট্পদজ্যম্। 

স্রভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যে্মোঘৈ- 
্স্তারন্তশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধ; ॥ ১২। 
বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োবিভ্রমা দেশদক্ষং, 
পুষ্পোস্েদং সহ কিসলয়ৈভূষণানাং বিকল্পান্। 
লাক্ষারাগং দরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ য্যা- 

মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ১৩। 

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং, 
দুরারক্ষ্যং স্থরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন। 

এ» স্পা শশা 
৮ শপ পাশা পিপিপি পাটি 

সাপ শী 

হার দ্বার প্রাতঃকালে তাহাদের নৈশপথ স্থচিত হয়? যে স্থানে কুবেরসধা দে 

দেব মহেশ্বর প্রত্যক্ষ অবস্থান করাতে অনঙ্গদেব ভয়ে ভ্রমব্পংভিরপ গুণ আরে 

পিত করিয়া প্রায়শঃ শরাসন ধারণ করেন না) কিন্তু কার্যযচতুরা রমণীকুে 

জন্তঙ্লমহকৃত কটাক্ষপাতসহিত কামিগণরূপ লক্ষ্যের প্রতি অমোসন্ধান বিশ 

চেষ্টা ধারা সম্পন্ন হয়; যে স্থানে একমাল্ কল্পতরু হইতেই নানাবর্ণের বা 

চগ্ষুর সবিলায় অপাঙ্গতরঙ্গিতের উপদেশগুরুত্বরূপ মধু সপক্নব গুষ্গ, অর্গে ণ 

ার্ধ্য অলক্কারস্থানীয় পুষ্পাদি ও পাদকমলে বিত্তস্ত করিবার যোগ্য লাক্ষার' পর 

অবলারুলের সমগ্র বিভূষণ উৎপন্ন হয়; সেই অলকাপুরীতে যক্ষা কুবোর 

তবমের উত্তরভাগে আমাদিগের গৃহ। ইন্ধন্ুর তুল্য মনোরম তোরণ দেখিনে 

পশলা দিনত পারা হায়। এ গছছের প্রান্তভাগে একটি কু মার 
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যস্তোপান্তে কৃতকতনয়; কান্তয়া বদ্ধিতো মে, 

হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো৷ বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ১৪ ॥ 

বাগী চাস্মিম্মরকতশিলাবন্ধসোপানমার্গা, 

হৈমৈশ্ছন্নী বিকচকমলৈঃ সিগ্ধাবৈদূ্যনালৈঃ। 
যন্তাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্গিকৃষ্টং, 
নাধ্যাস্ন্তি ঝপগতশুচন্ত্রামপি প্ররেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫॥ 

তস্তান্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনী লৈঃ, 
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ | 

মদেগহিন্ঠাঃ প্রিয় ইতি সখে ! চেতসা কাতরেণ, 

প্রেক্ষ্যোপান্তক্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ১৬ ॥ 

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ, 

প্রত্যাসনৌ কুরবককৃতের্মাধবীমণ্তুপন্ত | 
এক? সধখ্যাস্তব সহ ময়! বামপাদাভিলাষী, 

কাও্ত্যন্যো। বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥ 

মান আছে? আমার প্রয়তমা৷ এ বৃক্ষটিকে পুত্ররূপে পরিগৃহীত করিয়া বর্ধিত 
বিয়াছেন; বৃক্ষটি পুষ্পপত্্রতারে অবনত ; হস্ত দারা অনায়াসে উহার প্ুষ্প- 
্রাদি গ্রহণ যায় ॥ ১-১৪ ॥ 

হে নীরধর ! আমার বাটীতে একটি “দীর্ঘিক| বিদ্ধমান আছে; উহার 
শাগানপৰম্পরা মরকতশিল। দ্বারা বিরচিত; এ দীর্থিকা বিকপিত কনকপস্মে 
মাছ) সেই সকল পদ্মের নাল ন্িগ্চবৈধূর্ধ্যমণিতে গঠিত। সেই দীর্ঘিকার 
পথেসকল হংস অবস্থিতি করে, তোমাকে দেখিয়া তাহারা শোক হইতে 
যুক্ত হইবে; নিকটবর্তী মানসসরোবরকেও আর তাহার! স্মরণ করিবে 

॥ ১৫ | সেই দীর্িকার তীরপ্রদেশে একটি বিহারশৈল বিদ্ধমান আছে? উহার 
1 মনোরম ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা নির্মিত কনককদলীর বেষ্টন থাকাতে উহ্থা 
ঠবনৃণত। সেই বিহারশৈল আমার প্রিয়তমার পরম প্রিয় পদার্ন তড়িদ- 
নাস হেতু তোমার প্রান্ততাগও সমুদ্রীপ্ ; সুতরাং তোমাকে দেখিয়া আমি 
হয়ে সেই ক্রীড়াশৈলকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১৬॥ তথায় কুরুবকপবিৰৃত 
টপ ছুইটি বৃক্ষ আছে;- একটি চপলকিসলয়সম্পন্ন রঙ্জাশোক, 

বকুলবৃক্ষ । এ দুইটির মধ্যে একটি (রক্তাশোক ) আমার সহিত্ব 
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তন্মধ্যে চ ল্ষটিকফলক] কাঞ্চনী বাসযষ্টি- 
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রোটবংশপ্রকাশৈঃ। 
তালৈঃ শিক্জাবলয়ন্থৃত গৈর্নত্তিতঃ কাস্তয়া! মে, 
যামধ্যান্তে দিবসবিগমে নীলকণ: স্থৃহদ্ঃ ॥ ১৮ | 

এভিঃ সাধো ! হৃদয়নি হিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ, 

দারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপন্ধো চ দৃষট]। 
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্িয়োগেন নৃনং, 

ূ্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যৃতি স্বামভিথ্যাম্ ॥ ১৯॥ 
গত্বা সঃ কলততনুতাং শীত্রসম্পাতহেতোঃ, 

ক্রীড়াশৈলে প্রথমকখিতে রম্যসানৌ নিষগঃ। 

অর্থস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত,মল্লাল্লভাসং 

খগ্ঠোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুুম্মেযদৃষ্টিম্! ২০। 
তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পকুবিস্বাধরোট্ট, 
মধ্যে ক্ষামা চরিতহরিণীপ্রেক্ষণা নি্ননাতিঃ | 

তোমার সথীর বামপদতাড়নের প্রার্থী, দ্বিতীয়টি (বকুল) দোহদচ্ছলে বদনমদদি 
অভিলাষী ! ১৭॥ এ দুইটি বৃক্ষের মধ্যতাগে কনকনির্মিত একটি বাসযটি আট 
তাহার মূল তরুণ বংশের ন্যায় প্রতাসম্পন্ন মণি দ্বারা সংবদ্ধ ও উহা টিক ফল 

উপর সংস্থাপিত। তোমাদের সৎ নীলকণ্ঠ দ্িবাশেষে সেই বাসযষ্টির উ 

উপবিষ্ট হয়, আমার প্রণয়িনী বলয়কন্কণাদি অলঙ্কারের ঝণৎকারশবের সা 

মনোরম তাল দিয় তাহাকে নৃত্য করাইয়া! থাকেন ॥ ১৮॥ হেভদ্র! যেন 

চিহ্ন কধিত হইল, এইগুলি চিত্তপটে অদ্ধিত করিয়া রাখিলে আমার বিরহে ম 

ষ্টপরী সেই গৃহ চিনিতে সমর্থ হইবে। কৃর্য্যের অভাবে পয্মের নৈসর্গিক শে 

নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৯। 

হে মেঘ! নঘ্বগতির জন্য তুমি হস্তিশীবকের ন্যায় দেহ ধারণ করিবে। "দু 

যে পর্বতের কথা বলা হইয়াছে, সেই মনোহরশূঙ্গ ক্রীড়াশৈলে উগবেশন 

তুমি খস্োতের দীত্তিবৎ ক্ণকান্তি বিছ্যৎপ্ুরণরূপ দৃষ্টি গৃহমধো নি: 

 ক্বরিও॥ ২০ ॥. সেই গৃহের মধ্যে যে শালী শ্ঠামা স্ত্রী আছেন; বাহার ঘ? 

১৮ শি পপি শন অভি আঙ্ম্বিীর দর্টির ভা চঞগা। ন 



মেদূতম্। ৪৮৯ 
শ্রোণীতারাদলসগমনা স্তোকনআ! স্তনাভ্যাংং . 
যা তত্র স্যাদ্যুবতিবিষয়ে স্ষ্রিরাষ্ঠেব ধাতুঃ ॥ ২১॥ 
তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং, 
দুরীতৃতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্। 
গাঢোৎকণাং গুরুযু দিবসেষেষু গচ্ছত্ম্থ বালাং, 
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥ ২২॥ 
নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছ,ননেত্রং প্রিয়ায়া, 
নিশ্বাসানামশিশরতয়। ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্। 
হস্তন্স্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা- 

দিন্দোদৈত্যং ত্বদমুসরণক্লিষ্টকান্তেবিভর্তি ॥ ২৩॥ 
মালোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুল! বা, 

মৎপাদৃশ্ং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখস্তী । 
ৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পিঞ্জরস্থাং, 
কচ্চিনত্ও স্মরসি রসিকে ! স্বং হি তন্ত প্রিয়তি ॥ ২৪.॥ 

গভীর, নিতম্বতারে যিনি মন্থরগামিনী। পীনপয়োধরভারে অবসন্না এবং যিনি 
বতীবন্দের মধ্যে বিধাতার প্রথম স্ষ্টির ন্যায়, তিনিই তোমার সথী ॥ ২১॥ আমি 
হার মহচর, আমি দূরবর্তী হওয়ায় তিনি চক্রবাকীর ন্যায় একাকিনী অবস্থিতি 
'রতেছেম) সেই পরিমিতভাবিণী স্ত্রী আমার দ্বিতীয় প্রাণন্বর্ধপ। আমার মনে 
নেবোধ হইতেছে; বিরহ হেতু দীর্ঘায়মাণ এই কয় দিনে গুরুতরবিরহব্যথাক্রি 
[ই বানিকা শিশিরমাঁথতা মৃণালিনীর স্তায় রূপান্তর ধারণ করিয়াছেন ॥২২॥ আরও 
খেচনা হয়, অতিশয় ক্রন্দন করাতে তাহার লোচন স্ফীত হইয়াছে, উষ্ণনিশ্বাস 
ত্যাগ হেতু অধর বিবর্ণ হইয়াছে এবং কুস্তলরাজি বিলম্বিত হওয়াতে সেই 
তমার বদন সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতেছে না; তিনি করতলে কপোলবিস্তাস 
কবস্থিতি করিতেছেন; সুতরাং মেঘাচ্ছাদন হইলে মলিনকান্তি চন্জের ষে 
শা হয, তাহারও সেইরূপ হীনদশা! উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ হয় ত আমার সেই 
ধাওম। দেবপূজায় নিরত রহিয়াছেন, কিংবা! মনে মনে উৎপ্রেক্ষ| করিয়া আমি 
ঃ ঠা এই প্রকার চিত্রা্নে ব্যাপূত আছেন, অথব! 'অগরি রলিকে; 

পর) তাহার কথা কি তোমার স্মরণ আছে? এইক্সপ বাক্যে পিঞ্জবু- 



8৯০ কালিদাদে্ গ্রন্থাবলী । 

উৎসঙ্গে বা মলিমবসনে সৌম্য! নিক্ষিপ্য বীণাং, 

মদেশাত্রাস্কং বিরচিতপদং গেয়মুদগাতুকামা। 

তন্্রীমার্জাং নয়নসলিলৈঃ সারযিত্বা কথঞ্চিদ্- 

ভূয় ভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মুচ্ছনাং বিল্মরস্তী ॥ ২৫। 

শেষাম্মীসান্ বিরহুদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা, 

, বিস্্তী ভূবি গণনয়! দেহলীমুক্তপু্পৈঃ। 
মহ্সঙগং বা হ্বদয়নিহিতারস্তমাস্থাদয়স্তী, 

প্রায়েণেতে রমণবিরহ্ষে্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬ ॥ 

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েম্মদ্বিয়োগঃ, 

শঙ্কে রাত্রো গুরুতররুচং নিবিনোদাং সখীং তে। 

ম্সন্দেশৈঃ স্খয়িতৃমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে, 

তামুন্িদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ২৭॥ 

গত মধুরতাধিণী সারিকাকে প্রশ্ন করিতেছেন, এইরূপ অবস্থায় আশু তে 

ষ্টিগথে ঈিগতিত হইবেন ॥ ২৪ ॥ অথবা মলিনবন্তাবৃত নিজ কোড়দেখে 

রাখিয়া আমার নামাস্কিত একটি গান রচনা পূর্বক সঙ্গীতে অতিনাধিনী হইয়া: 

কিন্ত নয়নজলে বীণার তন্ত্রী অভিষিক্ত হইতেছে, তিনি ঘর্ষণাদি দ্বারা তা 

সঙ্মিত করিয়! পুনঃ পুনঃ আত্মককত মৃষ্ছনাও তুলিম্বা যাইতেছেন, এই 

ভোমার নয়নপথে নিপতিত হইবেন ॥ ২৫ ॥ যেদিন প্রথমে আমাদের উ। 

ঘিরহথটন। হয়, সেই দিন হইতে প্রত্যহ তিনি দেহলীর (দ্বারোগরিস্ কন্ঠ 

জাঁধার ) উপর এক একটি পুষ্প রাখিয়া থাকেন; সেই সকল পুষ্প ভূ 

স্থাপন পূর্বক শাপাবপানসময়ের আর কয় মাস অবশিষ্ট আছে, তাহা গ 

নিমুক্ত আছেন, ইত্যবসরে তিনি তোমার নয়নপথে নিপতিত হইবেন। : 

কল্পনাবশে হৃদয়ে আমার সমাগমন্থুখ অন্ুতব করিতেছেন, এই অবস্থার € 

দর্লনপথে পতিত হইবেন। পতিবিচ্ছেদে এই সকল উপায়েই রমণীর 

বিনোদন করিয়া থাকেন ॥ ২৬। 

হে জলধর ! দিবাভাগে তোমার সী আমার বিরহে তত বাধিত হইবেন 

কারণ সে লময়ে তিনি. ৃহকারধযব্যাপৃত থাকে; কিন রনীযোদে 

শোকে অভিতৃত হইবেন | আমার বিবেচদা হয যে সময়ে তাহার & 

নর কোন উপায়ই থাকিবে মা। অতএব ঝাজিকানেও তিনি তি 



দেন । ৪৯১ 

* আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সম্গিষগৈকপার্খীং . 

প্রাচীমুলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ | 
নীত। রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময় সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা, 
তামেবোফৈবিরহমহতীমঞ্রুতির্যাপয়ন্তীম্ ॥ ২৮ ॥ 
পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্, 
ূর্বগরীত্যা গতমভিমুখং সন্ধিবৃত্তং তখৈব। 

চক্ষুঃখেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পন্মমতিশ্ছাদয়ন্তীং, 

টজ স্জাকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন স্বপ্তাম্ ॥ ২৯ ॥ 

নিশ্বীসেনাধরকিসলয়ক্রেশিনা বিক্ষিপন্তীং, 

শুদ্ধন্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগগুলম্বম্। 
মণ্সন্তোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্পজোহগীতি নিদ্রা- 

মাকাঙস্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্বাবকাশাম্ ॥ ৩০ ॥ 

রাশয্যায় শয়ান থাকিবেন। তুমি সেই পতিরতাকে আমার সংবাদ-প্রদান দ্বারা 
নরতিশয প্রসু্ন করিবার জন্য গৃহগবাক্ষে নিষঃর হইয়া দর্শন করিও ॥ ২৭॥ তুমি 
দখিতে পাইবে, সেই সাধবী মনোবেদনায় রুশাঙ্গী হইয়া! পড়িয়াছেন, তিনি এক 
1 ব্রিহশধ্যায় স্থাপন পূর্বক শয়ন করিয়া আছেন এবং পূর্বদিক্প্রান্তে কলা- 
নরাবশিষ্ট;চন্্ররেখার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে ন। পূর্বে আমার সহিত ইচ্ছাক্কত 
[ধসস্তোগে ঘিনি মুতূর্তের স্ায় রাত্রি অতিবাহিত করিতেন, এখন বিরহ হেতু 
্ধাযাণা সেই রাত্রিকে সন্তাপো্চ অশ্রু মোচন করিতে করিতে যাপন 
[রিতেছেন॥ ২৮॥ বাতায়নবিবর দিয়া (আমার) গৃহের মধ্যে অমৃতায়মান 
নি চ্রকিরণ প্রবেশ করে ? তিনি পূর্বপ্রীতি হেতু সেই কিরণের দিকে একবার 
নাত করিয়াই তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে নয়ন প্রত্যাবর্তন পূর্বক ক্লেশ হেতু পক্প 
রা অশ্রভারাবনত চক্ষু আৰৃত করিতেছেন ; স্বুতরাং তুমি দেখিতে পাইবে, 
মাছ দিনে গরস্ফুটিতও নয়, মুদিতও" নয, এরূপ স্থলপদ্ষিনীর ন্যায় তাহার 
সা ঘটিযাছে॥ ২৯॥ বিনা তৈলে স্নান করাতে তাহার কুস্তনকলাপ রক্ষ 
মাছে; পল্পবোপম অধরের গ্লীনিসম্পাদক নিশ্বাসের দ্বারা তিনি গণ্ডোপরি 
ভিত দেই হুন্তলকলাপৃকে বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। কিরূপে স্বপ্নে আমার সহিত 
মিলা হইবৈ, এই অভিলাষ নিরুদ্ধগ্রসর নিগ্রালাভের বাসন করিতেছেন। 

সত এই অবস্থায় তিনি তোমার দর্শনপণে পতিত হইবেন ) ॥৩* ॥ (অথবা 



৪৯২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী'। 

আছ্ে বন্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা, 

শীপন্তান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদেষ্টনীয়ামূ। 
স্পর্শক্লিষটীমযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং, 
গণ্ডীভোগাৎ্ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥ ৩১। 

স। সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী, 

শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃত ছুঃখদুঃখেন গাত্রম। 

ত্বামপ্যত্রং নবজলময়ং মোচয়ি্যত্যবশ্যাং 

প্রায়ঃ সর্বেবো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্্ীস্তরাত্ব! ॥ ৩২ ॥ 

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভ তন্সেহম্মা- 

দিশস্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি | 

বাচালং মাং ন খলু স্তৃতগণ্মন্যভাব; করোতি, 

্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়! য॥ ৩৩। 

রুদ্ধাপার্স প্রসরমলকৈরপ্রনন্নেহশূন্যং 
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতজ্রবিলাসম্। 

তুমি দেখিবে,) প্রথম বিরহঘটনার দিন কুস্থুমমাল! পরিত্যাগ করিয়া তি 

শিখ বন্ধন করিয়াছেন, শাপাবসানে নিঃশোক হইয়। যাহা আমি বন্ধনে 

করিয়। দিব, যাহ স্পর্শ করিলে বেদনাবোধ হয়, সেই কঠোর বিষম এব 

অচ্ছিন্ননখ হস্ত দ্বারা গওস্থল হইতে পুনঃ পুনঃ অপসারিত করিতেছেন! 

প্রিয়তমার দেহ আতরখশূন্য, কোমল এবং অতি কষ্টে শয্যাতলে পুনঃ পুন; 

স্থাপন করিতেছেন; সেরূপ দেহধারণ করিয়া সেই অবলা তোমাকে বারি 

রূপ অক্ষ ত্যাগ করাইবে সন্দেহ নাই। কেন না, ধীহাদিগের হৃদয় বে 

তাহাদিগের অগ্তঃকরণ প্রায়ই দয়ার্জ ও পর-ছুঃখকাতর হয় ॥ ৩২ | 

হে ত্রাতঃ! আমি বিলক্ষণ জানি, তোমার সথীর হৃদয় আমার প্রতি দেহ 

এই জন্যই প্রথমবিরহে তাহার এই প্রকার অবস্থা বিবেচনা করিতেছি | « 

স্ত্রী আমাতে নিরতিশয় অন্থুরাগিণী, আমি অতি ভাগ্যবান এই অহঙ্কা 

যে আমি বাচালতা প্রকাশ করিলাম, তাহা নহে) আমি যাহা ঘাহা 

তুমি অচিরে তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে ॥ ৩৩. সত বিষ ₹ 

যাহার আর ব্মপাদস্ছুরণ লক্ষিত হয় না, কজ্জাভাবে যাহাঁ তৈদাি 

বিরহিত, ন্তযাগ হেডু হা অবিলাস ভুলিয়া য়ে, ছুমি নিকাব 



মেঘদুতম্। | ৪৯৩ 

* ত্ৃষ্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা, 

মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়্রীতুলামেষাতীতি ॥ ৩9 ॥ 

বামশ্চাস্তাঃ কররুহপদৈমুচ্যমানো!। মদীয়ৈ- 
মুকক্তীজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো৷ দৈবগত্যা | 
সন্তোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসং বাহনানাং, 

যাস্তত্যুরুঃ সরসকদলীস্তস্তগৌরশ্চলত্বম্॥ ৩৫ ॥ 
তন্মিন কালে জলদ ! যদি সা লব্বনিদ্রাস্তখা স্তা- 

দস্বাস্থৈোনাং স্তনিতবিমুখে যামমাত্রং সহস্ব | 
মা ভূদস্তাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলন্ধে কথপ্চিৎ, 

সগ্ভঃ কছচ্যুতভূজলতাগ্রস্থি গাটোপগৃঢম্ ॥ ৩৬॥ 
তামুখাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন, 

প্রাত্যাশ্বস্তাং মমভিনবৈর্ভালকৈর্মালতীনাম্। 
বিদ্যুদগর্ভস্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে, ... 

বক্ত,ং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৩৭ ॥ 
শট শী শীশশাীিশীস্প শশীিশীশিশী 

শপ 

মগনযনার সেই চক্ষু উ্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিবে। মত্ন্তের সঞ্চলন হেতু চপর 

নীলকমললের যেরূপ শোতা৷ হয়, আমার বিবেচন। হয়, সেই সময়ে সেই চক্ষু 
শোভাও ধেইরূপ হইবে ॥ ৩৪ ॥ আমি সৌভাগ্যফলে প্রিয়তমার (য় 'উক্ুদেশ 
নধক্ষত'করিয়] দ্রিতাম, এখন তাহা নখব্রণশূন্ঠঃ যাহাতে মুক্তাজাল চির-অত্যং 
ছিল, এন তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, সম্তোগান্তে আমার হস্ত দ্বার! মর্দনে যে উর 

চির-অত্যন্ত) যাহ! সরসকদলীস্তস্তবৎ গৌরবর্ণ, (তুমি নিকটবর্তী হইলে) (ভা 
বতিনুধ স্বরণ করিয়া) প্রিয়তমার সেই বাম উরুও স্পন্দিত হইবে ॥ ৩৫ ॥ বে 
বারিদ! যদ্দি দেখ, তিনি সে সময়ে নিদ্রাস্থথে যণ্র রহিয়াছেন, তাহা হইবে 
গচ্ছন করিও না, নিকটে বসিয়! এষ প্রহরকাল প্রতীক্ষা করিও। হয় ত৫ 

য় স্বপযোগে তিনি কোনরূপে আমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বপ্রযোগে বাহ 

গাশে আমার ক আলিঙ্গন করিয়াছেন, যেন সে বাহুপাশের বন্ধন স্বলিত হইয় 
গাটালিঙ্গন উন্মুক্ত না হয় ॥ ৩৬ ॥ তুমি ষে গবাক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সে 
মানিনী অনিমেযৃষ্টতে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন। তুমি আপনা 
যারিবিনুষপর্শে শীতল বা দ্বারা তাহাকে প্রবোধিত ও নবীন মালতীকোরকে 



৪৯৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তর্তিত্ং প্রিয়মবিধবে ! বিদ্ধি মামন্থুবাহং, 
ততসন্দেশৈহন দয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্। 
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রামাতাং প্রোফিতাপাং 

ন্্রসি্ধর্ধনিভিরবলাবেণিমোক্ষোতস্কানি ॥ ৩7। 

ইত্যাখ্যাতে পৰনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা, 
্ামুৎ্কষ্টোচ্ছ সিতন্ছদয়া বীক্ষা সম্ভাব্য চৈবন্। 

শ্রোসবত্যন্মাৎ পরমবহিতা! সৌম্য ! সীমস্তিনীনাং, 
কান্তোদন্তঃ স্ৃহৃতুপগতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্নদুন? ॥ ৩৯। 

তামায়ুত্মম্মম চ বচনাদাত্বানশ্চোপকর্তং, 

ব্রয়াবেং তব সহচরো রাম গির্য্যা শ্রমস্থঃ | 

অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে ! পৃচ্ছতি তাং বিযু্তঃ, 

পুর্ববাভাস্কং স্থলভবিপদাং প্রাণিনামেতদের ॥ ৪০ ॥ 

সহিত তীহাকে উজ্জীবিত করিয়া! ধীরতাবে গঞ্জনরূপ বাক্যে (বক্ষ্যমাণ কথাগুলি 

বলিতে আরম্ভ করিবে; সে সময়ে তুমি আপনার অত্যন্তরে বিদ্যুৎ ্রচ্ছ্র করিয় 

রাঁধিও ॥ ৩৭ ॥ (তাহাকে বলিবে? ) “অয়ি অবিধবে ! আমি তোমার পতি 

প্রিয় সখা মেঘ, তাহার সংবাদ বক্ষে ধারণ পূর্বক তোমার নিকট আগম 

করিম়াছি। যে সকল পথিক পথশ্বান্ত ও নিজ নিজ ভার্ধ্যার বেশীমোক্ষে উদৃগী 

আমি ধীরনিগ্ধ শব্ধের ঘার! তাহাদিগকে তর প্রদর্শন করিয়া থাকি।' ৩৮॥ 

এই কথা বলিল, জানকী যেষন হনুমান্কে দেখিয়াছিলেন, আমার প্রিয়তমা 

সেইরূপ উদৃত্বীব হইয়। গসুক্যপৃরিতচিতে তোমাকে দর্শন করিবেন এবং তোমা 

সৎকার সম্পাদন পূর্নক অবহিত হইয়া অন্তন্ত (পরবর্তী) কথাও মনোথে' 

্রদ্ধান সহকারে শ্রবণ করিবেন। হে তদ্র! বন্ধু কর্তৃক আনীত গতিবিষয় 

সংবাদ বমনীগগণের নিকট প্রায়ই প্রিয়সমাগরমের সদৃশ হইয়া থাকে। ৯1 

আয়ুনসন! আমার প্রার্থনা হেতু এবং (পরহিতসাধনা দ্বারা: আপনার আব 

সার্থক করিবার উদ্দেশে তুমি তাহাকে বলিবে, “তোমার সহচর তোন। হহ 

বিঘুক্ত হুইয়। রামগ্রিরিতে আশ্রম নির্মাণ পুর্বক কোন প্রকারে প্রাণধারণ করি 

আছেঘ ; তিনি তোমার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা, করিয়াছেন ।' জীরগণের রি 

ত্র অর্থাৎ, পদে গদেই বিপর্ ঘটে, এই জন্ এই ভাবে প্রণ ম্তাষণ কর 
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অঙ্গেনাঙগং প্রতমু তন্ুমা গাচতগ্ডেৰ তপ্তং, 

সাত্রেনাশ্রত্রতমবিরতোকণ্ঠমুৎকন্টিতেন । 
উদ্লোচ্ছীসং সমধিকতরোচ্ছ সিনা দুরবর্তী, 
সন্কল্লৈত্তৈবিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ৪১ 
শব্দাখ্যেয়ং ষদপি কিল তে ষঃ সখীনাং পুরস্তাৎ, 

কর্ণে লোলং কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ। 

সোহকিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্ঠা- 
্বামুৎ্কণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥ ৪২॥ 
শ্যামাপ্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং, 

বক্ত চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্। 

উৎ্পশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিযু ভ্রবিলাসান্, 

হন্তৈকম্মিন্ কচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি ॥ ৪৩ 
ত্বামালিখা প্রণয়কুপ্সিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া- 
মাত্সানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্। 

র্ধব্য॥ ৪০ ॥ ( তীঁহাকে বলিবে, ) তোমার সেই সপ স দূরদেশে অবস্থিত 
নির্দয় বিধাতা তাহার আগমনের পথরোধ করিয়া! ফেলিয়াছেন। তাহার দেহ 
এখন তোমার বিরহ হেতু কৃশ, সন্তপ্ত, লোচন বাম্পজলে আর্দ্র, সে এখন উৎকষ্ঠিত 
ও ঘনুক্ষণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে ; তোমার দেহও এখনাক্ষীণ। কাম 
তপ্ত লোচনাশ্র-পরিপ্লুত, সতত উৎক্াপূর্ণ ও উষ্কস্বাসময় ; সে তাহার এই, 
রূপ শরীর দ্বারা কল্পনাশক্তিবলে তোমার এ প্রকার দেহে প্রবেশ করিতেছে । ৪১ 
যেকথা সখীদিগের সমক্ষে উচচৈঃস্বরে বজিলেও অসঙ্গত হয় না, তোমার বদন- 
'র্শলোতে সেরূপ বাক্যও যে ব্যক্তি কর্ণের নিকট বলিতে ব্যগ্র হইত, তোমার 
মনেই সহচর এখন শ্রতিপথের অতীত ও দর্শনের অযোগ্য হইয়া উৎকগ্ঠীবশে 
(বঙ্্ামাণ) এই সমস্ত বাক্য রচনা করিয়া আমার দ্বারা তোমার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন॥৪২॥ আমি (এই দুরদেশে থাকিয়া) প্রিয়নুলতিকায় তোমার 
অঙ্গের সৌকুযাঁ্্য, চকিতগীর লোচনে তোমার দৃষ্টিনিক্ষেপ, শশান্কে তোমার 
বদসকাস্তি, মযুবলগণের পুচ্ছে কেশপাশ এবং মৃদুমন্দ নদীতরঙ্গে তোমার সরিজ্রম 
বিলাস দর্পন করিতেছি ; কিন্তু হার! হে কোপনীমে | একাধারে সি 
তোমার সাদৃশ্থ লক্ষিত হইতেছে না ॥ ৪৩॥ এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, প্রণয়া 



৪৯৬ কাঞ্রিদাসের গ্রস্থাবলী | 

অকৈস্তাবনুহরুপচিতৈর্টিরালুপ্যতে মে, 
কররস্তশ্মিমপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতাস্তঃ ॥ ৪৪ ॥ 
ধারাসিক্তস্থল্রতিণন্তনুখস্তাস্য বালে, 

দুরীভূতং প্রতনুমপি মাং পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি। 

ঘ্্ান্তেহস্মিন্ বিগণয় কথং বাসরাণি ব্রজেয়ু- 

দিক্সংসক্তপ্রবিততঘনব্যন্তূ্্যাতপানি ॥ *% 

মীমাকাশপ্রণিহিততূজং নির্দয়া শ্রেষহেতোঃ, 

লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেযু। 
পশ্যন্তীনাং ন খলু বজুশো ন স্থলীদেবতানাং, 

ুক্তাস্থুলান্তরুকিশলয়েনবশ্রণলেপাঃ পতন্তি ॥ ৪৫। 

তিন্ব। সগ্ভঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রমাণাং, 

যে ততক্ষীরত্রতিম্থরতয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ। 

আলিঙ্গযন্তে গুণবতি ময়! তে তুষারাব্রিবাতাঃ, 

ূর্বস্পৃটং যদি কিল ভবেদক্মেতিস্তবেতি ॥ ৪৬। 
শশী ৩০০৩ ৮ ্ 

ভিমানিনী তোমার চিত্র শিলাপট্রে অক্কিত করিয়া আপনাকে তোষার পদত, 

পাতিত করি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নয়নাশ্র মুহুরুঃ বর্ধিত হইয়া আমার নেত্র 

আচ্ছাদিত ুরিয়৷ ফেলে। অহো! নির্দয় বিধাতা চিত্রেও আমাদিগের দাগ 

সহ কথ্ধিতে পারেন না॥ ৪8 ॥ হে বালে! তোমার মুখপন্ন ধারাসিসত ভূমির ্ া 

ুগন্ধপূর্ণ, আমি সেই মুধপন্স দর্শনে বঞ্চিত হইয়া! ঢুরদেশে বাপ করাতে নিত 

ক্রীণ হইয়। পড়িয়াছি; তখাপি কন্দর্প আমাকে অহনিশি দারুণ কট প্রদা 

করিতেছে । যাহা হউক, এই গ্রীষ্মখতু শেষ হইলে দিক্সমূহ মেঘজালে আ? 

এবং কুর্ধযতাপ রুত্বপ্রায হইবে । কোন প্রকারে এই কয়দিন অতিবাহিত হউক্। 

্থপ্রযোগে যদি কোন প্রকারে তোমার দুশ্ন লাভ করি এবং তোমাকে গা 

আমিঙ্গন করিবার অভিলাষে শূন্ে বাহ প্রসারণ করিয়া দিই, তদর্শনে 

দেবতাদিগের মুক্তাবৎ স্কুল অক্রবিনদু যে বহুবার বৃক্ষপন্নবে নিপতিত নাং 

তাহাও নহে ॥ ৪৫ ॥ হেগুণবতি ! দেবদীরুতরুর পল্পবপুট ভগ করিয়া তাহা 

ির্যাসক্ষরণ হেড ুগনবপূর্ণ যে হিমাচলসমীর দক্সিণদিগ্তাগে প্রবাহিত 
.পপীীশ্টীত পাপী পিস্পশটীশি সপস্পাপাশাশাাশিতিি শশী বিশীশি 

মন্ এই সোকটি সকল পুস্তকে নাই 



মেখদুতিম।- 8, ৪৯৭: 

ংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘবামা জ্রিষামা, 
সর্ববাবস্থাস্বহরহরপি মন্দমন্দীতপঃ স্যাৎ | 

ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে ! ছুর্মভপ্রার্থনং ঘ্, 
গাড়োম্বাভিঃ কৃতমশরণং তবছিয়োগব্যথাতিঃ ॥ ৪8৭ ॥ 

নন্বাআানং বহু বিগণয়ন্নাত্বনৈবাবলন্মে, 
তৎ কল্যাণি ! ত্বমপি নিতরাং মাগমঃ কাতরত্বম্। 
কম্যাত্যস্তং স্ুখমুপনতং ছুঃখমেকাস্ততো। বা, 

নীচৈ্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৮॥ 
শাপান্তো মে ভূজগশয়নাদুখিতে শার্গ পাণৌ, 
মাসানন্যান্ গময় চতুরো৷ লোচনে মীলয়িত্বা । 

পশ্চাদদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং, 

নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকান্ত্ ক্ষপান্তু ॥ ৪৯ ॥ 

ভয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্টলগ্না৷ পুরা মে, 
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সন্ত্রমং বিপ্রবুদ্ধা । 

দেই বাছু ইহার পূর্বে তোমার অঙ্গম্পর্শ করিয়া থাকে, এই বিবেচনায় আমি 
ভাহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হই ॥ ৪৬ ॥ অয়ি চপললোচনে ! কি প্রকারে 

দীঘ্যামা যামিনীকে মুহুর্তের ন্যায় সংক্ষিপ্ত করা যায়, কি প্রকারেই ব৷ সকল অব- 

য় দিবাজনিত সকল সম্তাপের অবসান হয়, এই ছুর্লভ চিন্তায় আমার চিত্ত সর্বদা 
চিনি ধাকে; ত্যেমার বিরহব্যথার প্রবল সম্তাপে আমার চিত্ত কোনরপ্ উপা- 
(ই দেখিতে পায় না॥ 8৭॥ অয়ি কল্যাণময়ি! (এইরূপ ) নানা চিন্তা করিয়া 
(অবশেষে) আমি নিজেই ধৈর্য্য ধারণ করি। তুমিও একান্ত কাতর হইও ন|। 
মংসারে কেহই একাস্তিক সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন হুঃখ ভোগ করে না। দশা (প্রতি- 
ন্মিত) চক্তধারার ন্যায় নীচে ও উপরে গমনাগমন করিতেছে ॥ ৪৮ ॥ যখন ভগ- 

বাদ্শাঙ্গ ধর শ্রীহরি অনস্তশয্য| হইভেগান্রোথান করিবেন, সেই সময় আমার 
শাগবিমোচন হইবে । আর চারি মাস অবশিষ্ট আছে ; এই সময়টি, মুদিতলোচনে 
তিবাহিত কর। বিচ্ছেদদশায় মনে মনে যে সকল বাসন। করন] করিয়া রাখি- 
যাছিইহার পর শারদীয় জ্যোৎনানুন্দর রজনীতে তৎসমস্তই চরিতার্থ করিব ॥”৪৯। 
(হে মেখ! প্রিয়তমাকে আরও বলিবে যে) তোমার পতি ইহাও বনিয়া 

ঘে, পূর্বে একদা! তুমি শঙ্্যাতিলে আমার কঠালিঙ্গন পুরঃসর প্রন 



সান্তহীসং কৃথিডমসূরৎ গৃচ্ছত্ন্চ ত্বয়া মে, 
দৃষং স্বপ্নে কিতর ! রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ৫৫। 

এতন্মাম্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদা নাদ্বিদিত্বা 

ম! কৌলীনাদদিতনয়নে ! মধ্যবিশ্বামিনী ভূঃ। 

ম্েহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনন্তে ত্বভোগা- 

দিষ্টে বস্তুম্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীতৰস্তি ॥ ৫১। 

আশ্বান্তৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে, 
শৈলাদাণ্ড ত্রিনয়নরষোৎখাতকুটা স্নিবৃত্ঃ | 
সাঁভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোতির্মমাপি, 

প্রাতঃ কুন্দগ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫২॥ 

কচ্চিৎ সৌম্য ! ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে, 
প্রত্যাদেশান খলু তবতো৷ ধীরতাং কল্লয়ামি। 

হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোন কথা বনিতে বলিতে রোদন করিয়। জাগিয়া উঠিয়াছিলে। 
আমি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় তুমি অন্তরে হস্ত করিয়া বলিয়াছিলে, পূ! 

আমি স্বপ্রযোগে দেখিলাম, তুমি যেন অন্য কোন কামিনীর সহিত বিহারে প্রন 
হইয়াছ ॥ ৫*॥ আমি এই যে অভিজান প্রদান করিলাম) ইহ! হইতেই জানিবে 

যে, আমি কুশলে আছি। হে ইন্দীবরাক্ষি! লোকবাদ শুনিয়। আমার প্রতি 
অবিশ্বাস করিও না। বিরহে ন্নেহের €লাপ হয়, কোন কোন কারণে লৌকে এই 

কথা বলে বটে; কিন্ত ভোগের অভাব হেতু স্নেহ বরং বাঞ্ছিত বিষয়ে বর্ধিতচ্পৃহ 
হইয়া! প্রেমবাশিরূপে পরিণত হয় ॥ ৫১ টি 

হে পয়োধর! প্রথমবিরহবশে গুরুশোকাতুরা! তোমীর সধীকে এই প্রকারে 

আশ্বীস প্রদান করিও। যাহার শৃঙ্গ মহাদেবের বৃষ দ্বারা বিদারিত, তৎপরে দেই 
কৈলাসপর্বত হইতে আশ প্রত্যাবর্তন করিবে। প্রিয়তমা অতিজ্ঞান সহ যে সকল 
কুশ্লসংবাদ প্রদান করেন, সেই বাক্য দ্বার],( এখানে আসিয়া) আমার জীবন 
রক্ষা করিও। গ্রাতঃকালীন কুনদপুপপের সায় আমার জীবনগ্রথি শিথিল হাঁ 
পড়িয়াছে॥ ৫২॥ হেতত্র! তুমি কি মুহদের এই কার্য সম্পাদন করিবে? 

(তুমি উত্তর প্রদান করিতেছ না,) আমার বোধ হয়, তোমার এই বীর নিরর 
ভাব প্রত্যাদেশন্ছচক নহে । আরও বিবেচনা হয়, “করিব” ইত্যাি অন্মীকার 

| বৃচন ছারা ক্র খর প্রকাশ হয় না। রিতু ই শর মি চা 



মেঘুতমূ। " ৪৯৯ 

নিঃশবোহপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ, 

প্ত্যুক্তং হি প্রণয়েু সতামীপ্পিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫৩ | 
এত কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনো মে, 
সৌহার্দাদ্াা বিধুর ইতি বা মধ্যনু ক্রোশবৃদ্ধ্যা 
ইফ্টান্ দেশান্ জলদ ! বিচর প্রাবৃষ! সম্ভ তশ্রী- 
মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুত বিপ্রয়োগঃ ॥ ৫৪ ॥ 
শ্রুত্বা বার্তীং জলদকথিতাং তাং ধনেশোহপি সম্ভাঃ, 

শাপন্তান্তং সদয়হৃদয়; সংবিধায়াস্তকোপঃ। 

সংযোজ্যৈতৌ বিগলিতশুচৌ দম্পতী হৃষটচিত্তৌ, 
ভোগানিফানবিরতন্তথবখং ভোজয়ামাস শশ্বৎ ॥ ৫৫ ॥ 

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসরৃতং মেঘদূতং সমাপ্তম্ ॥ 

শাশাাশিাটি 

রি দান করিয়। থাক । বাঞ্ছিত কার্য্যসম্পাদন করাই সঙ্জনবৃন্দের পক্ষে প্রার্থি- 

ণের পরত্যু্তরস্বরূপ ॥৫৩॥ হেবারিধর! আমার প্রতি সৌহার্দ হেতুই হউক, 
মামি ব্রেশ প্রাপ্ত হইতেছি, এই বিবেচনাতেই হউক, আমার প্রতি করুণাবুদ্ধিতেই 

হউক, তোমার অযোগ্য হইলেও আমার অস্থরোধে এই কার্ধ্য সম্পাদন কর, পরে 

র্াগমে পরম শোতাময় হইয়া যথেচ্ছ স্থলে ভ্রমণ করিও । আমি যেমন পত্থীর 

মহিত ঝিষুক্ত হইয়া রহিয়াছি, মুহুর্তের জন্যও যেন সৌদামিনী পত্বীর সহিত 
তোমার সেরূপ বিচ্ছেদ না ঘটে ॥ ৫৪ ॥ 

| মেঘকথিত এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া ধনপতি কুবেরের কোপশাস্তি 
হইল। তিনি সদয়-চিত্তে তৎক্ষণাৎ শাপবিমোচন করিয়া দিলেন। তখন 
হগদম্পতি পুনর্িলিত হইয়া অশোকচিত্তে পুলকিত-মনে নিরন্তর সুখসস্তোগে 

শশ্লেন ॥ ৫৫ ॥ ৪ 

মেধ?ৃত সমাপ্ত । 





পুষ্পবাণবিলাসম্। 
শ্রীমদ্গোপবধূস্বয়ং-গ্রহপরিষঙ্গেষু তুস্তন- 

ব্যামর্দাদ্গলিতেহপি চন্দনরজস্যাঙ্গে বহন্ সৌরভম্। 
কশ্চিদ্জাগরজাতরাগনয়নদন্্ঃ প্রভাতে শ্রিয়ং, 

বিদ্রৎ কামপি বেগুনাদরসিকো জারাগ্রণীঃ পাতু বঃ ॥ ১। 
ভুবনবিদিতমাসীদ্যচ্চরিত্রং বিচিত্রং, : 

সহ যুবতিসহতৈঃ ক্রীড়তো নন্দসূনোঃ। 
তদখিলমবলম্থ্য স্বাছ্ু শৃঙ্গারকাব্যং, 

রচয়িতূমনসে। মে সারদাস্ত প্রসন্না ॥ ২॥ 

কান্তে দৃষ্টিপথঙগতে নয়নয়োরাসীদ্বিকাশো মহান্, 

্রাপ্তে নি্জনমালয়ং পুলকিতা ₹ জাতা। তনুঃ স্ুক্রবঃ | 

দাবী নবযুবতী গোপরমণীর! কণ্ঠাগ্লেষ সহকারে গাঢ় ঢঢ আনিঙ্গন 
রর তাহাদিগের পীনোন্লতপয়োধরের ঘর্ধণবশে অঙ্গের চন্দনরাগ বিলুণ্ত 

নও ধাহার দেহে সৌগন্ধ্য প্রকটিত হইতেছিল, নিশাজাগরণ হেতু খীহার 
নয লোহিতবর্ণ, এই তাবে প্রাতঃকালে ধিনি নিরুপম অজশ্রীসম্পন্ন হইয়া বেশু- 
নান গ্রবত্ত আছেন, সেই গোঁপিকাজীবিতবল্লভ জারচুড়ামণি বাসুদেব জাপর্নী- 
দির কল্যাণবিধান করুন ॥ ১॥ যাহার অন্ভুত চরিত্র জগতে প্রথিত, সহ 
নত মুতীর সহিত যিনি লীলা করেন, তাহার সেই পমস্ত লীলা! অবলমবম পূর্ব 
দামি এই আদিরসাত্মক কাব্য রচনা! করিতে অতিলাধী ০৮ সৎকার্ধের 
ধান বাগ্দেবী আমার প্রতি প্রসন্লা হউন ॥ ২। 
লোরম অদযমণ্ডিতা হুরিণনয়নার প্রাণবল্লভ যে সময়ে লোচনপথের পর্ধিক 

বদন, তখন সেই মিতম্বিমীর লোচনুগল নিরতিশয় এযুল্প হইয়া উঠিল ) আবার 
এত যন বিরলে উপস্থিত হইলেন, তখন দেই প্ধদার অন ,পুলফকষ্টকিউ+ 
বাউল) যখন ভিযতগ ীদোরত কুঙসুগল ধাপ করিতে উদ্ধত হইপেন, 



৫০২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

বক্ষোজগ্রহণোত্স্বকে সমভবণড সর্ববাঙগকম্পোদয়ঃ, 

কণ্ঠালিঙ্গনতপরে বিগলিত৷ নীবী দৃঢ়াপি স্বয়ম্ ॥ ৩। 
মাং দূরাদরবিনাহৃন্দরদরস্মেরাননা সম্প্রতি, 
দ্রাগুত্,ঙঘনস্তনাঙ্গনগলচ্চারত্তরীয়াঞ্চলা। 

প্রত্যাসন্নজনপ্রতারণপরা পাণিং প্রাসার্য্যাস্তিকে, 
নেত্রান্তস্য চিরং কুরঙ্গনয়না সাকৃতমালোকতে ॥ ৪ ॥ 
নীরম্ধ'মেতদবলোকয় মাধবীনাং, 
ধ্যে নিকুগ্তসদনধ্যুতপুষ্পকীর্ণম্। 

কুষুরর্যদীহ মণিতানি বিলাসবত্যো, 
বোদ্ধ,ং ন শক্যমবলে নিনদৈঃ পিকানাম্॥ ৫ ॥ 
দষ্টং বিশ্বধিয়াধরা গ্রমরূণং পর্য্যাকুলে! ধাবনাদ- 
ধশ্রিল্লস্তিলকং শ্রমান্ধুগলিতং ছিন্ন তনুঃ কণ্টকৈঃ। 

তখন সর্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল; যে সময়ে কঠ্ঠালিঙ্গনে উদ্ভত হইলেন, তখন 

সেই সুমধ্যমার কটিদেশস্থ বদ্ধ নীবিবন্ধন স্বয়ংই স্বলিত হইয়া পড়িল ॥ ৩।॥ ঈষ- 

দ্বিকসিত দ্ধের ন্ঠায় মোহনমুখী হরিণনয়না! প্রিয়তম যেমন দূর হইতে আমাকে 
দর্শন করিলেন; অমনি তাহার পীনপয়োধর হইতে উত্তরীয় স্বলিত হইয়ী পড়িল 

তখন তিনি সমীপবর্তী ধূর্তাদিগকে নিজ মনোভাব-গ্রহণে বঞ্চিত করিয়া নান 
 মমীপন্থ কপোলতলে করতল বিষ্তাস পূর্বক সাগ্রহে ভাববিলাসসহকারে আমাকে 
দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ | হে অবলে! এই মাধবীলতামগপান্তর্গত নিকু- 

বাটিক দর্শন কর, লতাজাল ঘনসন্লিবিষ্টভাবে নিবদ্ধ থাকাতে ইহাতে ছিদ্রের 

নেশমাত্র নাই, পুশ্পরাশি স্বয়ং পতিত হইয়। ইহার ষধ্যস্থল পরিবেষ্টিত করিয়াছে। 

ইহার অত্যন্তরভাগে যে সকল বিলাসিনী প্রমদাকুল বিরাজ করিতেছেন, তাহাদের 

ক্রতিদ্থুখকর কলকঠে উহা সমাকীর্দ হইবে 7; অতএব প্রিয়তম! এই জনপূ্ন 
নিকুঞ্জগৃহই আমাদিগের বিহারের উপধুকত স্থল) সুতরাং এখন তুমি প্রযা 
হও। ৫ | 

পতির সহিত সমবেত রমণীর সহচরী রতিচিহবাদির) গলায় করিয়া পর্ব 

' করিবার জন বলিলেন, সখি! তোমার অধরা বিশ্ব লোহিত, তপন 
শুক. চটি ঘারা উহা বদ্ধ করিয়াছে উহাকে বিবার জন ভুমি বে 
উ্রধাবিত হই অমনি তোমার কেশতা় বি ড়িাছে। নি 



পু্পবাণবিলাপমূ | ৫০৬ 

আঃ কর্ণভ্বরকারিকঙ্কণঝণৎকারং করো ন্বতী, 
কিং ভ্রাম্যস্টবীশুকায় কুহৃমান্তেষা ননান্দাগ্রহীৎ ॥ ৬) 
বিভ্রাণা করপল্লবেন কবরীমেকেন পর্য্যাকুলা- 
মন্যোন স্তনমগ্ডলে নিদধতী শ্রস্তং দুকুলাঞ্চলম্। 
এবা চন্দনলেশলা স্িততনুস্তাম্ব,লরস্তাধরা, 
নি্যাতি প্রিয়মন্দিরাব্রতিপতেঃ সাক্ষাজ্জয়্রীরিব ॥ ৭ ॥ 
কাস্তে। যাস্ততি দুরদেশমিতি মে চিন্তা পরং জায়তে, 
লোকানন্দকরোইহপি চন্দ্রবদনে বৈরায়তে চন্দ্রমাঃ | ৪ 
কিঞ্চায়ং বিতনোতি কোকিলকলালাপো বিলাপোদয়ং 
প্রাণানেব হরস্তি হস্ত নিতরামারামমন্দানিলাঃ ॥ ৮ ॥ 

শত শি টাাািপীপাশিস্পাশীটীশশীটিটিশিশিশিশিশীশছ | এ 2 এ 

হেদাদগম হওয়াতে তিলক অপসারিত হইয়া গিয়াছে; দেহযষ্টি কণ্টক দ্বারা 
বিক্ষত হইয়াছে; আর কেন বৃথা ক্ুতিকঠোর কষ্ষণবণৎকার করিয়া হ্স্ত- 
বপন করিতেছ? ছুগ্রহ আরণ্য গুকপক্ষী ধরিবার জন্য বনে বনে এ প্রকার 
কিরণ করিয়া কষ্ট পাইবারই বা প্রপ্নোজন কি? আর তুমি যে পুষ্পচয়নার্থ 
্ঞানে আগিয়াছিলে, এ দেখ, তোমার ননদী আসিয়া সেই সমস্ত পুষ্প লইয়া 
বাইতেছে,॥ ৬ | ঁ 

কোন রমণী প্রিরবল্পতের সহিত কেলি করিয়া কেলিগৃহ হইতে বহির্গত হ্ই- 
তেছে, ইত্যবসরে এক রসিক পুরুষ তাহাকে দেখিয়া বলিতেছে,_এই কামিনী 
কইন্ে বিত্ত কেশপাশ ধারণ করিয়া আছেন, অন্ত হস্ত দ্বারা পয়োধরমগুলের 
টগর বিগলিত বসন বিষ্তন্ত করিতেছেন, তান্থুলরাগে ইহার অধরদেশ অনুরঞজিত 
খাছ, অঙ্গে চন্দনচর্চার অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, আর সমন্তই বিলুপ্ত হইয়া 
ছে ইনি যেন কামদেবের ফৃর্িমতী জয়ী সায় প্রিয়ব্পভের মন্দির হইতে 
বত হইতেছেন | ৭। রি 

হি মি! প্রাণবল্লভ সংপ্রতি প্রবাসে গমনার্থ সমুস্তত হইতেছেন, কিন্তু : 
নার চি চিন্তায় আকুল হইয়াছে। এ দেখ, শশধর সমগ্রলোকের স্ুখসংবিধান - তেছেন, কিন্তু আ্ার প্রতি তাহার নিরতিশয় শক্রতাব চিত হইতেছে) 
৭ কোকিনদিগের কলক্ঠকৃজনও আমার পরিতাপের কারণ। 'আবার এ ধিকে 
দীদ মুধতাবে প্রবাহিত হইয়া আমার প্রাণহরণে উদ্ধত হইয়াছে। ৮| :: 



৫০৪৯ কালিদীসৈর শ্রশ্থীবলী | 

নবকিসঙয়তন্পং কল্লিতং তাপশান্তে, 
করসরসিজসঙ্গা কেবলং ক্লাপয়ন্ত্যাঃ। 

কুহবমশরকৃশানুপ্রাপিতাঙ্গারতায়াঃ, 
শিব শিব পরিতাপং কো বদেৎ কোমলাঙ্গযাঃ ॥ ৯। 
শেতে শীতকরোহঘুজে কুবলয়দ্দ্থা দিনিরচ্ছতি, 
স্বচ্ছা মৌক্তিকসংহতিধ'বলিম! হৈমীং লতামঞ্চতি। 
স্সর্শাৎ পন্ইজকোশয়োরভিনবা যাস্তি অজ; ক্লাপ্ততাং, 

এযোৎপাতপরম্পরা মম সখে যাত্রাম্পৃহাং কৃন্তুতি ॥ ১০। 

বিরহিণীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রিগ্সহচরী বলিতেছে,_কোমলাগী; 
তাপপ্রশমনের জন্য ধে শয্যা! প্রস্তুত হইয়াছিল, করপন্পের সংঘর্ষণে তাহা মাঃ 

হইয়৷ পড়িতেছে, তাহার দেহও কামাগিতে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া অঙ্গারের সাঃ 
ধারণ করিয়াছে । অহো! এই পরিতাপের বিষয় বল! কাহার সাধ্য? ৯। 

, এক ব্যক্তি দূরদেশে যাত্রা করিবার জন্য সম্বল্প করিয়াও বিলম্ব করিতেছে? 

তদদর্শনে তাহার এক বন্ধু বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্যক্তি বরিদ, 

আমার ফ্ঁোকালে দগিগ্ধরশ্মি গগনতল হইতে অবতরণ পূর্বক গয্লোপরি শন 
। করিয়া সূহিয়াছে; কুবলয়ন্বয় হইতে নির্ঘল মৌক্তিকী মাল! বিচ্যুত হইয়া গড়ি 
তেছে, কাঞ্চনলতিকা শ্বেতবর্ণ ধারণ, করিয়াছে এবং পদ্মকোরকদ্গের শর্ণ 
নবীন কুক্গুমমালা মলিন হইয়া যাইতেছে ! সখে! এই সমস্ত উৎপাত-পরল্পরা 

দর্শনে ভবিষ্যৎ অনিষ্টাশঙ্ক। হওয়াতে আমার আর বিদেশযাত্রার বাসনা নাই 

( ধিদেশে গমন করিলে প্রণয়িনীর কষ্ট হয়) এই বিবেচনায় রসিক পুরুষ সে বাসন 

পরিত্যাগ করিয়৷ ব্ুর মিকটে 'কৌশলে উত্তর গ্রদান করিলেন । ইহার তাং. 

র্্য এই যে, আমাকে বিদেশযাজরীয় উদ্যত দেখিয়া! প্রণনিনীর চিন্তার পরিসীমা 
নাই; তিনি করতলে কপোলবিস্তাস পূর্বক অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছেন 
তাহার নেত্রত্য় হইতে অশ্রবিন্দু সকল“নিপতিত হইতেছে, মমন্তাগে অদ্য 

পাখুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বিরহদন্তপ্ত পয়োধরঘয়ের স্পর্শবশে কুনুমমানা রন 
হইব যাইতেছে) এ ব্য শ্রিয়তদাকে ছাড়ি বিদেশে,গমন করিলে তাধা 
মৃত্যু নিকট; সুতরাং সে বাসনা পরিত্যাগ হরিলামণ, প্িরতমার রি 

শিরা বিদশগমনে আনায় জার এক পাও ও ঠা 
ঈ্মাই)। ১৩ ॥-.. 



পুঙ্গবাণবিলাসম | রা ৫৫ 

দৃতীদং নয়নোতপলঘ্বয়মহো তান্তং নিতান্তং তব, - 
স্বেদাস্তঃকণিক। ললাটফলকে মুক্তাশ্রিয়ং বিভ্রতি। 
নিশ্বাসাঃ প্রচ্রীভবস্তি নিতরাং হা হস্ত চন্দ্রাতপে, 
যাতায়াতবশাদ্বুথ। মম কৃতে শ্রাস্তাসি কান্তাকৃতে । ১১ ॥ 
অধিবসতি বসন্তে মর্ভুকামা ছুরস্তে, 
নবকিসলয়তল্পং পুঞ্জিতাঙ্গারকল্পম্ । 
বিরহমসহমান। চক্রবাকীসমানা, 
চকিতবনকুরঙ্গীলোচন। কোমলাঙ্গী ॥ ১২॥ 

নৈষ্ুধ্যং কলককোমলগিরাং পূর্ণস্ত শীতছ্যুতে- 
স্তিগ্ব্বং বত দক্ষিণস্ত মরুতো দাক্ষিণ্যহানিশ্চ তাম্। 
্র্তব্যাকৃতিমেব কর্তমবলাং সন্নাহমাতম্বতে, 
তদিতঃ ক্রিয়তে তৃণাদিচলনোদ্ভূতৈত্বদাপ্তিভরমৈঃ ॥ ১৩। 

প্রেরিত দূতীর সহিত নিজ বল্পতের মিলন ঘটিয়াছে, তাহা! অবগত হই 
নায়িক। সেই দূতীকে বলিতেছে,_দূতি ! তোমার পদ্মপলাশনয়নঘ্বয় [নিরতিশ 
নন হইয়া পড়িয়াছে। তোমার ভালতটে স্বেদবারিবিন্দু উঠগত হইয়! মুক্তার ন্তা 

বিরাজ করিতেছে? এবং ঘন ঘন তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হইতেছে ; ৫ 
কোমলাঙ্গি! আমার কার্য্যসাধনার্থ এই শশাক্ককিরণে যাতায়াত করাতে তোমা 
যার পর নাই শ্রমবোধ হইয়াছে ॥ ৯১। 

চপলমুখী হরিণীর ন্যায় চপলনেত্রা কোমলাঙ্গী নায়িকা ছুরস্ত বসন্ত খু 
ক্রবাকীর ন্যায় বিরহযাতন। সহ করিতে অসমর্থ হইয়া কোমল পল্লবনির্দত শষ্য 
ইলে শান হইয়া মৃত্যুর আকাঙ্ষা করিতেছে; শহ্যা তাহার নিকট পু্জীতূ 
দন্ত অঙ্গারের ন্ঠায় ক্লেশপ্রদদ বোধ হইতেছে ॥ ১২। 

পরযব্পতের আগমনসময় অতিবাহিত হইয়া! গেল, তখন দুতী নায়কে। 
পিট উপস্থিত হইয়া বলতেছে, _-কলকঠ কোকিলদিগের কলকৃজ্বনের নিষঠ রতা 
িশধরের তীক্ষুতা ও দক্ষিণবাযুর অনাক্ষিণ্য এই সমস্ত একত্র মিলিত হই 
“হমান্জাবশিষ্ট। সেই অবলাকে চরমদশায় উপনীত করিবার জন্য প্ররাস পাই, 
ছে) এখুন তাহার অঙষষ্টি দেখিলে চিনিতে পারা অসম্ভব, অনেক কষ্টে ু ্- 
লতি বরণ করিতে হয়; তৃণাদি কম্পিত হইলেও ধী বুঝি প্রাণকাস্ক» 



€৪৬ কালিদাগে শঙ্থাধলী । 

সাত্রে মা বু লোচ্ম বিগলতি গ্প্তং শগাকাজীনং, . 
তীব্রং মিঃশ্বসিতং ্ির্তয় নবাস্তাম্যস্তি কষ্ঠ অজ; | 
তল্লে মা লুঠ কোমলাঙ্গি ! তনুতীং হস্তাঙ্গরাগোহগ্র,তে, 
নাতীতো দয়িতোপধানসময়ো মা স্মান্যধ! মন্যাধা; ॥ ১৪।॥ 

কাচিৎ সর্ববজনীনবিভ্রমপরা মধ্যে সখীমণ্ডলং, 

লোলাক্ষিভ্রবসং্য়া বিদধ্ী সধ্যা সহাতাষণম্। 

অক্ষোরগ্ুনমঞ্জসা শশিমুখী বিন বক্ষোজয়োঃ, 

সপন্তাবুকয়োঃ স্থিতং 'মণিসরঞ্চেলাঞ্চলেন প্যধ্যাৎ ॥ ১৫। 

আসিতেছেন, মনে করাতে তাহার প্রাণে লুপ্ত আশা জাগরিত হইতেছে ) অতএব 

এখনও আপনি তাঁহার নিকট গমন করিতে বিশ্রন্ব করিতেছেন কেন? ১৩। 

কোন প্রমদা নানারূপ বিভৃষণে সম্যক্প্রকারে আপনাঘ অঙ্গ বিভুষিত করিয়া 

প্রাণবল্পভের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে ; কিন্তু কোন কারণে নায়কের আসিতে 

বিলম্ব ঘটিল। তখন দুর্বার কামানলে সেই প্রমদা নিরতিশয় কাতর হইনে 

তাহার চতুরা সখী ৰলিতে আরম্ভ করিল, হে ফোমলাঙ্গি ! আর অশ্রবিস্ন 

করিও না, তোমার শলাফাঁঞ্জন বিগলিত হইয়া পড়িতেছে ; আর দীর্ঘতর তীধ- 

(মশ্বীস পান্ধিত্যাগ করিও না, এ নিশ্বীসম্পর্শে তোষীর কণ্ঠস্থিত নবীন 'মালা স্লা 

হইয়া ধাঁইতেছে ) পধ্যাতেও আধ বিুহ্ঠিত হইও না, কেন না,  লুঠনবদে 

তৌদ্ার অঙ্গরাগ বিলোপ প্রাপ্ত হইতেছে ; তোমার প্রিয়তমের আগমনসময় 

এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই; তিনি নিঃসন্দেহ আসিধেন, তুমি মনে পিধাতাব 

তাঁখিও না ॥ ১৪ 

ক্রোম অবলার নিকট এক নাক দূতীকে প্রেরণ করিয়াছে; সন্কেতগময 

জানাই প্রয়োজন । এ দিকে নায়িকা যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, তথায় অপরা' 

পর অনেকগুলি রমণী উপস্থিত সুষ্ঠরাং কৌশলে দৃ্তীর নিকট সন্তেতগম 

বুধাইা! দিষ্ঠেছে। সেই চঞ্চলনেতর চন্ামুখী রমণী সখীগণের মধ্যে সকলের াস্তি 

উৎপাদগ পূর্বক জঙ্গী বারা জারপ্রেরিত দূতীকে এইরূপ লঙষেত জানা, 

আনার চুর অঞ্জন পীনোরত পর্নোধরথয়ে স্থাপন পুর্ক এ কুঢমুগবের উরি 
লঙষিত ধরযাপা বসনাঞচল দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিল। ইছাতে বুঝাইল ফেরা 
কাঙীদ শশাক্ককিরণ বিশু ছইয়া যে গর ঘোর তিমিখবাশির: আকিব এ 
সেই পগয়ে সফ্েতসথাদে গমন করিবে ॥ ১৪। 
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জিত্রত্যাননফিদ্দুকাস্তিরধরং শিশ্বপ্রভা। চুদ্বতি, 
গ্রষট,ং বাঞ্ছতি চারপদ্নমুকুলচ্ছায়াবিশেষঃ স্তুনো । 
লন্গমীঃ কোকনদস্য খেলতি করাবালম্থ্য কিঞ্চাদরা- 

দেতস্যাঃ স্ত্দৃশঃ করোতি পদয়োঃ সেবাং প্রবালছ্যুতিঃ ॥ ১৬॥ 

দুতি! ত্বয়া কৃতমহো। নিখিলং মছুক্তং, 

ন ত্বাদৃশী পরহিতপ্রবণাস্তি লোকে । 

শ্রান্তাসি হস্ত মৃদ্লাঙ্গি! গতা মদর্থং, 

সিধ্ন্তি কুত্র স্বকৃতানি বিনা! শ্রমেণ ॥ ১৭ ॥ 

ন বরীওরীতি কবরীভরে অ্রজো, 

ন চরীকরীতি মৃগনাভিচিত্রকম্। 

বিজরীহরীতি ন পুরেব মতপুরো, 

বিবরীবরীতি ন চ বিপ্রিয়ং প্রিয়া ॥ ১৮ ॥ 

একটি নবযুবতীকে দেখিয়া! কোন পুরুষের মনে ভোগবাসনার সঞ্চার হওয়াতে 
মে পুরুষ আপনার এক পখাকে বলিতেছেন,_-সখে ! কোন্ ব্যক্তি এই এরক- 

টিতযৌবনা*রমণীর সেবা না করিতেছে ? দেখ, শশাঙ্করশ্মি এই স্থলোচনার বদন 

মাঘাণ করিতেছে, কোৌকনদশ্রী সাদরে ইহার হাত ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, 

গরবের কাস্তিও ইহার পদযুগলের সেবা করিতেছে ॥ ১৬॥ 

কোন প্রৌটু। নায়িকা প্রিয়তমের নিকট যে দূতীকে প্রেরণ করিয়াছিল, সেই 
দৃতী বিশ্বাসঘাতিনী হুইয়। সেই নায়কের সহিত সঙ্গত হইয়াছে; তাহাকে রতি- 
বস্তা দেখিয়া প্রা নায়িকা স্তৃতিচ্ছলে নিন্দা করিতেছে__হে দতি ! আমি যাহ! 
যাহা বলিয়া দিয়াছিলাম,তুমি তৎসমস্তই সম্পন্ন করিয্বাছ; তোমার ন্যায় পরমছিতৈ- 
ধণী আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। হে কোমলাঙ্গি! আমার জন্ত সোমার 
মত্যন্ত পরিশম হইয়াছে ; যাহা হউরু* তোমার এ পরিশ্রমও সার্থক; কেন না) 
বিমা পরিশ্রমে শুতকার্যয সম্পন্ন হয় না ॥ ১৭॥ 

কোন ধীরা নায়িকা ঈর্যা ও অভিযানভরে মৌনভাবে থাকিলে তাহার প্রিষ্ব-. 
উম এক সখীকে বজিতেছে, __সথি ! এখন দেখিতেছি, প্রিয়তমা ঝেপপাে 

দার গুনঃ পুনঃ মলি! পরিষেষ্টন করেন না, এধন জার পুমঃ পুনঃ মৃগনাজি- 
ক্রিকার তিলক রচিত হয় না; আমার সমক্ষে পুর্ব সখীদিগের সঙ্গে আর 
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গুঢালিলগনগণ্ডচুম্বনকুচম্পর্শাদিলীলায়িতং, 
সর্ববং বিস্বৃতমেব বিস্যৃতবতে বালে ! খলেতভ্যো ভয়াৎ। 

ংলাপত্তবধুনা স্ুূর্ঘটতমন্তত্রাপি নাতিব্যথা, 
ষ স্বদর্শনমপ্যতৃদস্থলভং তেনৈব দুয়ে ভূশম্ ॥ ১৯। 
যা চন্দ্রস্ত কলঙ্কিনো জনয়তি ল্মেরাননেন ত্রপাং 

বাচা মন্দিরকীরন্থুন্দরগিরে যা সর্বদা নিন্দতি | 

নিশ্বাসেন তিরম্করোতি কমলামোদাদ্বিতান্যানিলান্, 

স| তৈরেব রহত্য় বিরহিত কাঞ্চিদ্রশাং নীয়তে ॥ ২০॥ 

তন্বী সা যদি গায়তি শ্রুতিকটুর্বণাধবনিজায়তে, 
যষ্ঘাবিদ্ুরুতে শ্মিতানি মলিনৈবালক্ষ্যতে চন্দ্রিকা। 
আস্তে ম্লানমিবোৎপলং নবমপি স্তাচ্চেও পুরে। নেত্রয়ো- 

্তম্তাঃ শ্ীরবলোকাতে ষদি তড়িদ্বলী বিবর্ণেব সা ॥২১। 

পা পপপীপসপপস পপ ৮ পিপিপি শে লেপ 

ক্রীড়াকৌতুকও করেন না) অধিক কি, কি অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছে, ছিজ্ঞাদা 
করিয়াও তাহার উত্তর পাই না) এ যে বিষম মান দেখিতেছি॥ ১৮।, 

কোন নায়কের প্রণয়িনী এখন অপরের প্রতি আসক্ত হইয়াছে, আর তাহার 

সহিত সম্ভাষণও করে না। সহসা তাহাংক বিরলে পাইয়! সেই নায়ক' বলি 

অবলে! তুমি বালমুলত মুগ্ধতা হেতু তীত হইয়া পূর্বের গুপ্ত আলিঙ্গন, গধচুন্বন 

ও স্তনম্পর্ণাদি সকল লীলাই কি বিস্বত হইলে? তোমার সঙ্গে সম্ভাষণও যে এখন 

ুর্ঘট | যাহা হউক, সে জন্যও আমি কষ্ট বোধ করি নাঁ, কিন্তু এখন যে তোমার 

দর্শনলাভও দুশ্রাপ্য হইল, ইহাই আমার যার পর নাই ছুঃখ ॥ ১৯॥ 
ক্লীচিভহারিণী রমণীর গ্রসুল্প মুখমণ্ডল দেখিয়া কলঙ্কী শশধরও লজ্জিত হয 

যাহার বাক? গৃহস্থিত সুশিক্ষিত শুকবাক্যকেও পরাভূত করে, যাহার নিশ্বাস দার 

প্গনধপর্ণ বায়ও তির্কত হয়, সেই অবলাই তোমার বিরহে এখন নিরতিশ দা 
প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২, ॥ সেই কলকন্ঠী শ্রতিকঠোর সঙ্গীত করিলেও বীগাধ্বণির গা 

"শব উক্টিত হয়, যদি মৃদ্হাস্ত করে, তবে শশাঙ্ককিরণও স্নান বোধ হয় (তাহার 

নয়নের নিকট অভিনব উৎপলও মলিন অনুমিত হয়, এবং তাহার মৌনদর্ারাি 

নিকট রিষ্্য্রতাও বিবর্ণ হইয়া পড়ে ॥ ২১। | 
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সত্যং তৎ যদবোচথা মম মহান্ রাগন্তদীয়াদিতি, 

বং প্রাপ্তোইসি বিভাত এব সদনং মাং দ্রফটকামো ফতঃ। 
রাগং কিঞ্ক বিভষি নাথ! হৃদয়ে কাশ্মীরপত্রোদিতং, 

নোত্রে জাগরজং ললাটফলকে লাক্ষারসাঁপাদিতম্ ॥ ২২ ॥ 

এতস্মিন সহসা বসম্তসময়ে প্রাণেশ ! দেশাস্তরং, 

গন্তং ত্বং যতসে তথাপি ন ভয়ং তাপাৎ প্রপন্তোহুধুনা | 
ষন্মাৎ কৈরবসারসৌরভমুষা সাকং সরোবায়ুনা, 
চান্দ্রী দিক্ষু বিদ্ৃম্ততে রজনিযু স্বচ্ছা ময়ুখচ্ছটা ॥ ২৩॥ 

চক্ষরজাড্যমুপৈতি মানিনি ! মুখং সন্দর্শয় শ্রোত্রয়েঃ, 

গীযুষক্রতিসৌখ্যমস্ত মধুরাং বাচং প্রিয়ে ! ব্যাহর। 
তাপঃ শাম্যতু মে প্রসাদশিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয়, 
ত্যক্ত দীর্ঘমভূতপুর্বমচিরাত্রোষং সখীদৌষজম্ ॥ ২৪ ॥ 

পারি পাস 

কোন প্রিয়বল্পত অন্য রমণীর গৃহে রাক্রি কাটাইয়া প্রভাতে আসিলে তাহার 

না্িকা স্বতি ও নিন্দাচ্ছলে বলিতেছে,_আপনি যে বলেন, আপনার উপরেই 

মামার মহান অনুরাগ, সে কথা সত্য। কারণ, আপনি আমাকে দর্শনার্থ 

্াঞ্কালে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি হৃদয়াত্যন্তরে কুদ্কুমপত্র- 
োর ্ঁয় রক্তিমরাগ ধারণ করিয়াছেন, নয়নে নিশাজাগরণজনিত রাগ ও 
ভনতটে,লাক্ষারসরাগ লক্ষিত হইতেছে ॥ ২২ ॥ 
কোন প্রণয়িনী প্রাণবল্পভকে বলিতেছে,প্রাণনাথ ! এই বসন্তকাল, এ 

'মর়ে আপনি বিদেশে যাইতে প্রয়াস পাইতেছেন; তথাপি আমি তাহাতে 

ত্ীতহইতেছি না। আরও দেখুন, যামিনীযোগে কুস্থুমগন্ধে সুগন্ধী সরোবর-বাসুর : 
নিত নিশ্মল চন্ত্রকিরণচ্ছটা সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইতেছে; ইহাতেও আমি স্রীত 
পহ। মনোগত অভিপ্রায় এই যে, আপনি ইচ্ছা করিলে বিদেশে যাইতে 
গারুন, কিন্তু আমার ভাবী সন্তাপ নিশ্চয়ই ঘটিবে, জীবনধারণ আম্মার পক্ষে 
কটন) যদি আমার প্রাণরক্ষা কর্তব্য বোধ হয়, তবে আপনি বিদেশে ঘাব্রা 
কারবেন না॥ ২৩ । ্ 

৷ উন প্রিযবুল্লত বলিলেন, হে মানমদ়ি! এখন তুমি সত্বর সখীর দোষজাত 
পূ ক্রোধ বিসঙ্জন পুর্ধক তোমার বদনস্থধাকর "আমাকে 'দেখাও, আমার .. 



৫১ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

মানম়্নানমন] মনাগপি নতং নালোকতে বল্পতং, 

নির্যাতে দয়িতে নিরন্তরমিয়ং বাল! পরস্তৃপ্যতে। 

আনীতে রমণে বলাৎ পরিজনৈমৌ নং সমীলন্বতে, 
ধাত্তে কণ্ঠগতানসূন্ প্রিয়তমে নিগর্তৃকামে পুনঃ ॥ ২৫। 
কর্ণারন্তরমেব কোকিলরুতং তস্তাঃ শ্রুতে ভাষিতে, 

চন্দ্ে লোকরুচিস্তদাননরুচেঃ প্রাগেব সনদর্শনাৎ । 

চ্ষুমীলনমেব তন্নয়নযোরগ্রে মৃগীণাং বরং, 
হৈমী বল্ল্যপি তাবদেব ললিতা যাবন্ন সা লক্ষ্যতে ॥ ২৬। 

ইতি শ্রীমহাকবি-কালিদাসক্কতং পুষ্পবাণবিলাসকাব্যং সমাপ্তমূ। 
(০ 

নেত্রের জড়ত! দুর হউক) প্রিয়তমে ! তুমি অমৃতধারার স্তায় জতিমর বা 

উদ্দগীরণ কর, আমার শ্রবণদ্ধয় পরিতৃপ্ত হউক এবং আমার প্রতি ননিগ্ণকটাক্ষপা 

কর, আমার যাবতীয় সন্তাপ বিনষ্ট হউক্ ॥ ২৪ ॥ 

প্রণয়কলহ করিয়া প্রিয়তম দ্ধ হইয়াছে? তাহার দর্শন ন| পাইয়।কো 

নায়িকা পরিতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। তর্শনে তাহার এক সখী অন্য একা 
রমণীর নিকট বলিতেছে, প্রাণবল্লত সমক্ষে উপস্থিত হইলেও আমাদের প্রিযসং 
তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাতও করেন না, আবার প্রাণবল্পত প্রস্থান করি 

পরিতপ্ত হন; আবার যদি আত্মীয়জনের প্রিয়তমকে আনয়ন কবে, তাহা হয 

সথী মৌনভাব ধারণ করিয়া থাকেন ; পুনরায় ষখন প্রাণনাথ গমনে অতিলাষী হন 

তথন সথীন্ব প্রাণ গমনেচ্ছু হইয়া ক্ঠাগত হয় ॥ ২৫ ॥ 

, এক কামুক পুরুষ আপনার বয়স্তের নিকট চিত্তচঞ্চলকাঁরিণী এক যুবতী 

বিষয় বর্ণনা করিতেছেন, সেই রূপবতীর বাক্য শ্রবণ করিলে কোকিল-কুক্ন€ 

বলিঘ। অনুমিত হয়; যত দিন তাহার বদন-সৌন্দরয্য দৃষ্টিপধে না 

ডাল, তত দিনই চন্্রকান্তির প্রতি স্কুলের অভিরুচি ছিল ; ফত দিন তাহার 

হয় নাই, তত দিনই হরিণীর নয়ননিমীলন উৎকৃষ্ট বিয়া বোধ হই 

এবং হতক্ষণ সেই ঘুবতী নয়নের পথিক না হইয়াছিলেন, ততক্ষণই কা্চদ-তিক 

ুন্ত্ঞান হইত ॥ ২৬। 
পুঙ্গবাণবিলাসকাব্য সম্পূর্ণ । 



খাতৃসংহারমূ। 
জগ 

প্রচপ্সূর্াঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ, সদাবগাহক্ষাতবারিসঞ্চয়ঃ | 
দিনান্তরম্যোহভ্যুপশাস্তমন্মথো, নিদাঘকালো হয়মুপাগতঃ শ্রিয়ে ॥১ ॥ 
নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ, কচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্র-মন্দিরম্। 
মণিপ্রকারাঃ লরসঞ্চ চন্দনং, শুচে প্রিয়ে ! যাস্তি মস্ত সৈব্যসাম্ ॥২ 
ন্ববাসিতং হন্মাতলং মনোহরং, প্রিয়ামুখোচ্ছ সবিকম্পিতং অধু। 
্তস্িগীতং মদনস্য দীপনং, শুচৌ নিশীথেহমুভবন্তি কামিনঃ ॥ ৩ ॥ 
নিতন্ববিদ্বৈঃ সহুকুলমেখলৈঃ, স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ | 
শিরোরহৈ; ন্নানকষায়বাসিতৈ+,স্তিয়ো নিদাঘং শময়স্তি কামিনাম্18॥ 
নিতন্তলাক্ষারসলাগলোহিতৈনিতম্থিনীনাং চরণৈঃ সনৃপুরৈঃ। 
গদ*পদে হংসরুতান্ুকারিভির্জনস্য. চিং ক্রিয়তে সমন্মথম্ ॥ ৫ ॥ 

প্রিতমে! এখন গ্রীষ্মকাল সমাগত। এ সময়ে কর্য্য প্রচণ্ড তেজ ধারণ 
কয়াছেন,চজমার দৃষ্ঠ পপৃহণীয় হইয়াছে, নিরন্তর অবগাহন করায় রপাশয় 
রর হাস হই গিয়াছে, দিবাশেষ (সন্ধ্যাকাল ) রমনীয় হইয়া উঠিয়াছে প্রতং 
কামবেগ প্রশান্ত হইয়াছে ॥ ১॥ প্রিয়ে! এই গ্রীষ্মকালে শশাঞ্ষরশি ধারা 
বিতান্ধকার রাত্রি, রমণীয় জলযন্ত্রগৃছ, মণিসমূহ ও সরস চন্দন এই: স্থস্তই হারের উপযুক্ত॥২॥ এই সমগ্নে' কামগণ স্ুবাসিত মনোহর ছর্যতগ, 
পিতযার মুখারুতকম্পিত সুধা এবং যদনোদ্দীপক সুতন্ত্িগীতিশ্রবণসুখ উপউ্ঠাগ 
কয়া ধাকে॥ ৩॥ এই সময়ে রমমীগণ দুকূল ও কাঞীদীমমণ্ডিত মিতস্বধিশ্ব, উমবিত (হারযষ্টযণিত ) চ্দনসিন্ট পর্োধর এবং স্নানে গন্ধকািপিও নীগাশ ঘারা কামিগথের নিদাধসন্তাপ দিখারণ করিয়া দেয়॥ 21 এই খতুতে শীগণর পুরমতিউ- টগ শীক্ষায়সে নির্তিরয গৌঁহি হয প্রথং, 



৫১২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

পয়োধরাশ্চন্দনপন্থশীতলাস্তার-গোৌরার্পিতহারশেখরাঃ। 
নিতম্বদেশাশ্চ সহেমমেখলাঃ, প্রকু্বতে কম্য মনো ন সোহস্ৃকমূ। 

সমুদ্গতস্বেদচিতাঙ্গসন্ধয়ো, বিমুচ্য বাসাংসি গুরূণি সাল্প্রতম। 

স্তনেষু তথ্ংগুকমুন্নতস্তনা, নিবেশয়ন্তি প্রমদাঃ সযৌবনাঃ | ৭। 
সচন্দনাম্ুব্যজনোষ্তবানিলৈঃ, সহারয্িস্তনমগ্ডলার্পি তৈঃ। 
সবল্লকীকাকলিগীতনিস্বনৈঃ, প্রবৃধ্যতে স্বৃপ্ত ইবাছ মন্মথঃ ॥ ৮। 

সিতেযু হর্ম্যযু নিশাধু যোধিতাত, স্বখপ্রস্থপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ। 
বিলোক্য নূনং ভূশমু্স্্কম্চিরং, নিশাক্ষয়ে যাতি হয়ব পাতুতাম। 
অসহাবা তোদ্গতরেণুমণ্ডলা, প্রচণ্সূধ্যাতপতাপিত৷ মহী | 

ন শক্যতে দ্রষটমপি প্রবাসিতিঃ, প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ 1১, 
মৃগাঃ প্রচণ্তাতপতাপিতা ভূশং, তৃষ! মহত্য। পরিশুক্কতালবঃ। 

বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা, নিরীক্ষ্য ভিন্নাপ্রনসন্নিতন্নভঃ ॥ ১১। 

পদে পদে হংসধ্বনির ন্যায় গুঞ্জন করে; সুতরাং বিলাসী পুরুষের চিত্ত মনন 

বশবর্তী হইয়া উঠে ॥ ৫ ॥ এই সময়ে কামিনীগণের চন্দনলেপনে লিগ্ধ পয়োধ 
তুষারবৎ গৌরবর্ণ হারশোভিত কঠদেশ এবং মেখলামগ্ডিত নিতম্ব-_এই দম 

কাহার চিত্বকে (কামবিলাসে ) সমু্স্ুক না করে? ৬॥ (দেখ) এই মম! 

সমস্ত অঙ্গসন্ধি স্বেদজলে আপ্লুত হওয়াতে উন্নতন্তনী যুবতী প্রমদাগৃণ সঙ্খ 

দুলবন্্ পরিত্যাগ করিয়া হম্বন্ দ্বারা বক্ষঃগ্রদেশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।? 

এখন চন্দনজলসিক্ত ব্যজনসমুখিত বামুতে, হারযষ্টিম্ডিত কামিনীন্তনপ্পার্শে এব 

বীগাবাঞ্জুর সহিত শ্রতিমনোহর গীতধ্বনিতে নিদ্রিত কামও জাগরিত হই 

'উঠে ৮1, স্েতবর্ণ সৌধতলে রাত্রিকালে নারীগণ সুখগ্রন্প্ত থাকে? চন্ত্রদেব বহু 

উনুক হইয়া তাহাদিগের বদনমণ্ল দর্শন করেন ) অনন্তর রজনীশেে লজ্জা! 

পারুরর্ণ ধারণ করেন; উহাদিগের বদনকান্তি দেখিয়া নিজের কান্তিকেও চন, 

বিছ্র ্ মান করেন এবং ছুঃখে ও ক্ষোভে পাুবরণ হইয়া গড়েন॥৯। এ? 

খতুজজ. প্রবল রায়ুবেগে ধুলিরাশি উড্ভীন হইতেছে, প্রচণ্ড ্্যাতাগে বর 

সন্ত হইয়। উঠিয়াছে, প্রবাসিগণ আর হূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দা 

হইসে না, প্রিয়তমার বিরহানলে তাহাদিগের চিত্ত দষ্জবিদগ্ধ 
হইতেছে। ১ 

: (প্রিয়তমে | দেখ,) মৃগকুল প্রচণ্ড আতগতাপে নিরতিশয় দত ও 
ৃফায় ততার্ হয় অরণ্যে অরণো জলের অব করিতে করিতে খ্জি 



ধতুসংহারমূ। ৫১৩ 

সবিভ্রমৈঃ সপ্মিতজিঙ্বাবীক্ষিতৈধিলাসবত্যো। মনসি প্রবাসিনাম। 
অনন্সসন্দীপনমাণ্ড কুর্ববতে, ষথ৷ প্রদোষাঃ শশিচারুভূষণাঃ ॥ ১২॥ 
রবের্মমুখৈরভিতাপিতো৷ ভূশং, বিদহামানঃ পথি তপণ্তপাংগশুভিঃ। 
অবাউ মুখে! জিক্মাগতিং শসমমুহ্ঃ, ফণী মযুরস্ত তলে নিষীদতি। ১৩॥ 

সা মহত্যা হতবিক্রমোদ্ধমঃ, শসমুহূদুরবিদারিতাননঃ | 
_ নহন্তাদুরেহপি গল্গান্ ম্গেশ্বরো,বিলোলজিহবঃ খলিতা গ্রকেশরঃ১৪। 

বিশুষ্ধকণ্ঠাহতশীকরাস্তসো, গতত্তিভি9ামুমতোহভিতাপিতীঃ। 
. প্রবদ্ধত্্টোপহতা জলার্িনো, ন দস্তিনঃ কেশরিগোহপি বিভাতি ॥১৫। 
_ হুতসমিকল্লৈঃ সবিতুরগভন্তিভিঃ, কলাপিনঃ ব্রান্তশরীরচেতসঃ। 
_ নভোগিনং সস্তি সমীপবত্তিনং, কলাপচক্রেঘু নিবেশিতাননম্॥ ১৬ ॥ 

মতত্রমস্তং পরিশুক্ষকর্দদমং, সরঃ খনন্নায়তপোথমগডলৈঃ। 
রবের্মঘুখৈরভিতাপিতো ভূশং, বরাহযুখো বিশতীব ভূতলম্ ॥ ১৭ ॥ 

-ীশীশীাশীটীশি। পিসি 

ঘরগিত গগনতলকে জলাশয়ন্রমে সমস্তাৎ ধাবিত হইতেছে ॥ ১১॥ বিলাস- 
ধতী কামিনীগণ সবিলাস মৃদ্হাস্তসমন্থিত কুটিল কটাক্ষপাত দ্বারা চন্দ্রমাতৃষণে 
বিদুষিতা রজনীর ন্যায় আশু প্রবাসিগণের জদয়ে অনঙ্গের উদ্দীপন করিয়া 
দিতেছে ।১২। প্রচও কূরধ্যতাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত ও পথিগত তণ্ধূলিজালে দহ্মান 
যা কটিকগতিতে অধোমুখে পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সর্প সকল 
মুর ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৩॥ (এ দেখ,) মহতী তৃষ্ণা হেতু 
রা সিংহের বিক্রম ও উদ্ভম হাস হইয়া গিয়াছে, ু হ্ুঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ' ফিতে উহারা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, জিন্বা বিলোল ও কেশরের অগ্রভাগ 
শত হইতেছে; অদূরে হস্তিগণকে দেখিয়াও বধার্থ উদ্ভম করিতেছে না 0১৪৪" 
যা জল প্রাপ্ত না হওয়াতে হস্তিগণের কণ্ঠ শুদ্ধ হইয়াছে, সুর্যের প্রচর্ত”, 
পে সন্ত হইয়া উঠিয়াছে, অত্যন্ত পিপাসাবশে কাতর হইয়া জলের জন্য প্রধা-* 
হইতেছে । নিকটে সিংহকে দেখিয়াঁও ভয় প্রাপ্ত হইতেছে না ॥১৫ ॥ 'আীহ্থি- রর সা স্্যকিরণে ময্রের দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সর্প বারী হইয়া তাহার পুচ্ছচক্কের ছায়ায় মুখ রাখিয়া অবস্থিতি করিতেছে; ধাপি সে সর্পকে বধ কূরিতেছেন1॥১৬ ॥ বরাহেরা আয়ত মুখাগ্র ত্বারা ভীহী- 
বা বর্মবিশিষট সরোবর খনন করিতেছে ; বোধ হইতেছে যেন, তাহারা 
তাপে নিয়তিশয় স্ব হইয়া গাতালডনে প্রবেশে ইচ্ছা করিতেছে ॥ 343. 

সিল 



£১৪ কালিগন্ের গ্রস্থাধলী। 

রিবন্বতা তীব্রতরাংগুমালিনা, সপস্কতোয়া্ মরসাহভিভাগ্িত)। 

উৎঃত্য ভ্েকভৃয়িতন্ত তোগিনঃ, ফণাতধত্রম্য তল নিষীদত্তি॥ ১৮ 

সমুদ্ধ তাশেষম্ণালজালকং, বিপন্নমীনং দ্র্তভীতসারসয়। 

পরস্ণরোঞ্গীড়নসংহতৈর্গ জৈ?, কৃতং সরঃ ঘন্দ্রবিমর্দকর্দিয। ১৯. 

রবিপ্রভোন্ঠিননশিরোমণিপ্রভো, বিলোরজিহবাঁরয়লীচ়মারুত্রঃ। 

বিমাপ্মিসূ্্যাতপতাপিতঃ ফণী, ন হস্তি মগ্ু.ককুল্পং তৃষাকুলঃ ॥ ২০। 

সফেনলালারৃতবক্ত ষম্পুটং, বিনিংস্থত্য লোহিতজিহবমুন্ুখম্। 

তবষাকুলং নিংস্থতমন্্িগহবরাদূগবেষমাণং মহ্ষীকুষাং জরম্॥ ২১। 

পটুতরদবদাহোচ্ছু-শগ্পপ্ররোহাঃ 

পরুষপবনবেগোতক্ষিপ্তসংগুক্ষপর্ণাঃ | 

দ্িনকরপরিতা পক্ষীণতোয়াঃ সমস্তাৎ, 

বিদধতি তয়মুক্ছৈবীক্ষ্যমাণ| বনাস্তাঃ ॥ ২২। 

শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণপর্ণদ্রমস্থঃ, 

কপিকুলমুপযাতি ক্রান্তমন্েনিকুক্জম্। 

তীব্রতর-রশ্রিমালী হূর্য্যের তাপে অতিসন্তপ্ত হইয়া তেক পক্কাবশিক্ট সরোবর হই 

উ্্ষন পূর্বক তৃষ্ণার্ড সর্পের ফণাতপত্রতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।* 

গ্রন্থ পরম্পরকে উৎপীড়িত করিবার অভিলাষে সরোবর হইতে, খান 

নিশেবে তুলিয়া ফেলিয়াছে, ( তদ্গর্ভস্থ) মতত্যসকল বিপন হইয়া উঠা 

সারসকুল তীত হইয়। পলায়ন করিতেছে? সুতরাং সরোবরটিকে যেন' গার 

মর্দিত কৃর্দমে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। ১৯ ূ্য্যকিরণে সর্পের মন্তক 

মনির প্রভা উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছে, বিলোল জিহ্বা দ্বারা তাহারা বাছু 

করিতেছে; আপনার বিষাগ্রির প্রভাবে ও হুরধ্যতাপে মন্তপ্ত হইয়া উঠিয়া 

তৃষ্ণার্ত হইয়াও সে আর তেককুলের বিনাশে উদ্ধত হইতেছে না॥ ২০ ॥ মর 

কুলের মুখ ফেনরাশি ও লালাপুঝে সমাচছহইয়াছে? দি লোহিতবর্ণ হাঃ 

তাহার! তৃষ্ণার্ত হইয়া উদৃত্রীবতাবে পর্বতকন্দর হইতে বহির্দমন পূর্বক 

অন্বেষণে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে | ২১॥ প্রচ দাবা উ্িত হইয়া 

ৃ্ুর সক্য দ্ধ করিতেছে, প্রবল বাযুবেগে ক গররাশি চতুর্দিকে উৎদ 

হইতেছে স্য়াপে. জলাপয়ের অল শুক হয়া যাইতেছে পুরা বন 

পমাৎনিরীগণ করিলে মহারীতির সা হবি 
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ভ্রমতি গবয়যৃথঃ ঈর্ববতাস্তোয়ি মিচ্ছন্, 

শরতকুলমজিন্ং প্রোদ্ধরত্যগ কৃপাৎ ॥ ২৩॥ 
বিকচনবকুস্থৃস্তশ্বচ্ছসিন্দুরভাসা, 

প্রবলপবনবেগোষ্ঠুতবেগেন তৃর্ণম্। 
তটবিটপলতাগ্রালিজনব্যাকুলেন, 

দিশি দিশি পরিদগ্ধী ভূময়ঃ পাঁবকেন ॥ ২৪ ॥ 

স্বলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্ববতানাং দরীযু, 
স্ুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষবংশস্থলীত্ব । 
প্রসরতি তৃণমধ্যে লব্ববৃদ্ধিঃ ক্ষণেন, 

গ্রপয়তি মৃগবর্গং প্রাস্তলগ্নো দবাগ্সিঃ ॥ ২৫ ॥ 

বুতর ইব জাত; শাল্মলীনাং বনেষু, 

ক্ষুরতি কনকগৌরঃ কোটরেযু ক্রমাণাম্। 
পরিণতদলশাখানুৎ্পত্যাশু বৃক্ষাৎ, 

ক্রমতি পবনধূতঃ সর্ববতোহগ্ির্বনান্তে ॥ ২৬॥ 

পেশা পিপিত ০০ স্পা 

উপর উপবেশন পূর্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, বানরকুল ক্লান্ত হইয়া 
্বতনিকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, গবয়দল জলান্বেষণে চতুর্দিকে ভ্রমণ 
করিতেছে এবং শরতগণ খজুভাবে কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছে'॥ ২৩॥ 
বগরুটিত কুমুমস্ত্ব ও স্বচ্ছ সিন্দুরের ন্যায় সমুদীপ্ত বহ্ছি প্রচণ্ড বায়ুবেগে অধিক- 
তেজস্বী হইয়া তরুলতাদির অগ্রদেশ আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুলতাঁবে 
ন মমস্তাৎ পৃথিবী দগ্ধ করিয়া! ফেলিতেছে ॥ ২৪॥ দাবানল বাযুবেগে বর্ধিত 
যা পর্বতকনারে জলিয়া উঠিতেছেধ* শু বংশকাননে ঘোররবে . প্রবিষ্ট ' 
ইত, তৃণপুঞ্মধ্যে প্রজ্লিত হইয়! সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয় পড়িতেছে 
৭ বকুলের দেহপ্রান্তে (রোমে) সংলগ্ন হইয়া তাহাদের বধসাধন করি- 
।২৫॥ শান্মনীকাননাত্যন্তরে অগ্নি পুক্জীভূত হইয়া তরুকোটরাভানরে 
গুতা বির পূর্বক প্রলিত হইয়া উঠিতেছে, ুধউরু্ািমা্ তাই 
গরম ব্যাপিয়া উঠিতেছে এবং. পঙ্গীরণের সাহাত্যে সম বিধি 



৫১৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

গজগবয়মূগেন্দ্রী বহ্ছিসস্তপুদেহাঃ, 

স্থহাদ ইব সমস্তাদদদ্ভাবং বিহায়। 

হুতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য কক্ষাদ্-. 
বিপুলপুলিনদেশানিন্ুগাং সংবিশস্তি ॥ ২৭ ॥ 
কমলবনচিতান্ুঃ পাটলামোদরম্যঃ, 

স্ুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহাসঃ | 

ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো, 

নিশি স্থললিতগীতে হর্্মাপৃষ্ঠে স্থখেন ॥ ২৮ ॥ 

ইতি গ্রীম্মবর্ণনম্ ॥ 
পাক জট 

বর্ষাবর্ণনমূ। 
সা” 9৯০০ ০৩ 

সশীকরাস্তোধরমন্তকুপ্জীরস্তড়িৎ-পাতকোহশনিশবমর্দলঃ | 

সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১। 
পাশ শশী রিশ্পিপপপীশিপীশি পাপী শী 

হইতেছে ॥ ২৬ ॥ হস্তী, গবয় ও সিংহকুল দাবাগ্িতে সন্তপ্ত হইয়া পরষ্পর সুদে 

যায় শত্রুতা বিস্মরণ পূর্বক বহ্িতপ্ত বন হইতে বহির্গত হইয়া পুলিসপ্রদে 

আশ্রয় লইতেছে, পরক্ষণেই নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৭ ॥ প্রিয়তমে ! এ দেং 

জলাশয়ে কমলদল বিকসিত হইয়। মনোহারিণী শো'তা ধারণ করিয়াছে, পাট 

কু্ুমের গন্ধে সমস্তাৎ সুরতীরুত হইয়াছে । এই সময়ে শীতল সলিল অবগাহ 

ও স্বচ্ছ চন্দত্রমাকিরণই লোকের আদরের বস্ত। এই নিদাঘকালে রমণীগণের সহি, 

সৌধতলে অবস্থান পূর্ববক স্থুললিত সঙ্গীত*্্ববণ করিতে করিতে সুখে রজনীযাগ' 

করাই কর্তব্য | ২৮। 

প্রিয়তমে ! এ দেখ, পরমশোতাময় বর্ধাকাল রাজার স্তায় সমাগত ্ 

সলিলপূর্ণ মেঘই এই গ্রাবট্রাজের মতহস্তিশ্রূপ, বিছযযতাই গতাঁকা রা ৰ 

শবই ইহার বাসঘগ্ত। এই খতু বিলাসিগণের পরমর্জিয।.১$ খ
াফাণের রি 
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নিতান্তনীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ, কচিৎ প্রতিম্নাপ্তনরাশিসন্সিতৈঃ | 
কলচিৎ সগর্ভপ্রমদান্তনপ্রভৈঃ, সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমস্ততঃ ॥ ২। 
তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ, প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলক্থিনঃ | 

রয়ান্তি মন্দং বহুধারবধিণো।, বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ ॥ ৩॥ 

বলাহকাশ্চাশনিশব্মদ্দলাঃ, স্থরেক্্রচাপং দধতস্তড়িদৃগুণম্। 
তীক্ষধারাপতনোগ্রসায়কৈস্তদস্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্॥ ৪ । 

্রতিন্নবৈদূর্যানিতৈস্তণান্কুরৈঠ, সমাচিতা প্রোখিতকন্দলীদলৈঃ। 
বিভাতি শুক্লেতররত্ুভৃষিতা, বরাঙগনেব ক্ষিতিরিন্্রগোপকৈঃ ॥ ৫॥ 

সদা মনোজ্ঞঃ স্বনদুৎসবোতস্তুকং, বিকীর্ণ বিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্্ী 
মমন্ত্রমালিঙ্নচূণ্বনাকুলং, প্রবৃততনৃত্যং কুলমন্ভ বহিণাম্ ॥ ৬॥ 

নিগাতযন্তাঃ পরিতস্তট দ্মান্, প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্্মলৈঃ। 

বিঃ স্দুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ, প্রয়ান্তি নগ্ত্বরিতাঃ পয়োনিধিম্ ॥ ৭॥ 
শু টি 7 শি ২ টিন শীট ও তি পাশপাশি সস 

ধিভালে আবৃত ; এ সকল মেঘ গাঢ় ঢু নীলোৎগলপত্রের যায় কৃষকান্তি, কোন 
কান স্থানে প্রতিন্ন অগ্রনরাশির তুল্য, কোন কোন স্থানে মেঘ সকল গর্ভবতী 

জনের স্তনের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়াছে ॥ ২॥ ( এ দেখ) তৃষ্ণাকুল চাতক 

কনিণণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া জলভারাবলম্বী মেঘসমূহ শ্রুতিমনোহর গঞ্জন 
মযিত করিতে মন্দ মন্দ জলধারা বর্ষণ পৃর্ধীক গমন করিতেছে ॥ ৩॥ বক্ধ্বনি- 
ণবাগ্বাদন করিয়া, সৌদামিনীরপ ইন্ত্রপন্থু ধারণ করিয়৷ মেঘজাল সুতীক্ষ 
ধধারারূপ কঠোর শরাঘাতে প্রবাসিগণের চিত্ত প্রমধিত করিয়। দিতেছে ॥ ৪ ॥ 
বত বৈদ্ধ্যমাণির সায় শ্তামবর্ণ তৃণাস্কুর সমূহ এবং নবজাত কন্দলীপঞ্রসমূহ ও 
গোহতবর্ণ ন্্রগোপকীটে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে তৃমি যেন শ্বেতাদি নানাবর্ণের যণি-. 
্বেবিমগ্ডিতা বরাঙ্গনার স্তায় শোভ| পাইতেছে ॥৫॥ এই বর্ধাকাল ার পর নাই 
নোহর। এ দেখ, সম্প্রতি মযুরেরা আমন্দডবে উৎসুক হইয়া রব করিতেছে, 

 কলাগ বিস্তীর্ঘ করিয়া শোতা পাইতেছে, ময্ুরীকে আলিঙ্গন ১৪ চুম্বন করি- 
পিএ আকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥ ৬॥ এই 
নদীর জল আবিল, আ্োতোবেগও বর্ধিত হইয়াছে স্থৃতরাং জোতস্বতী . 
বর (অলবেগে ) তাটস্থিত বৃক্ষ সকলকে সমস্তাৎ উৎপাটিত করিম ত্টা বিলা- 
নী রমনীগণের কায সগরাডিসুখে জর ধাবিত হইয়াছে ৭॥ বিদ্যগিরিস্থিত 



৫১৮ কালিদাসের গ্রস্থাধলী। 

তবণোৎকরৈরদগতকোমলাস্থু রৈধিচিত্রনী লৈহরিণীমুখক্ষতৈ। 

বনানি বৈ্ধ্যানি হরন্তি মানসং, বিভূষিতান্যুদগতপল্লবদ্রমৈঃ ॥ ৮। 

বিলোলনোত্রোত্পলশোভিতাননৈর্ম গৈ; সমস্তাদুপজাতসাধাসৈ:। 

সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী, সমূতস্থৃকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ ॥ ৯। 

অভীক্ষুমু্চৈধ্ধ নতা! পয়োমুচা, ঘনান্ধকারীকৃতশর্ববরীন্বপি। 

তড়িতপ্রভাদগিতমার্গভূময়ঃ প্রয়াস্তি রাগাদতিসারিকাঃ স্রিয় ॥ ১০। 

পয়োধরৈর্ভীমগভীরনিস্বনৈস্তড়িস্তিরুদ্ধেজিতচেতসো ভূশম্। 

কৃতাপরাধানপি যোিতঃ প্রিয়ান, পরিষজন্তে শয়ন নিরন্তরমূ। ১১ 

ধ্বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুতিনিষিক্তবিম্বাধরচারপল্নবাঃ। 
নিরস্তমাল্যাতরণানুলেপনা, স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্।১২ 
বিপাণুরং কীটরজ্তণা স্থিতং, ভূজবদক্রগতিপ্রসপ্পিতিম্ 

সসাধ্বসৈর্ভেককুলৈনিরীক্ষিতং, প্রয়ান্তি নিন্নাতিমুখং নবোদকম্।১৩ 

রফুলপপন্সং নলিনীসমূতস্থকং, বিহায় তৃঙ্গাঃ শ্রতিহারিনিস্বনাঃ। 

পতস্তি মুঢাঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং, কলগাপচঞ্জেযু নবোৎপলাশয়া।১। 

'হীরাতি হরিষীগণের মুখক্ষত (চরিত), বিচিত্র নীলবর্ণ, নবোখিত কোন 

অস্কুরবিশিষ্ট তৃণরাজি ও নবপল্পবান্ধিত তরুমালায় শোতিত হইয়া লোকের ম 

হরণ করিতেছে ॥ ৮॥ চঞ্চল-নয়নকমগশৌতিত-বদন-সপ্প্ন ও তয়চকিত মৃগ? 

বারা সমাকীর্ণ হইয়া নদীতীরস্থ বানুকাময়ী বনস্থলী লোকের চিত্তে কৌতুহল 

সঞ্চার করিয়া দিতেছে ॥ ৯॥ জলদজাল নিরন্তর ঘোররবে গর্জন করিতেছে, রং 

নীও ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তথাপি অভিসারিকারা (নায়ক? প্রতি 

অনুরাগ হেতু তড়িল্লতার আলোকেই পথ নিরূপণ করিয়া ( সন্বেতস্থলে) গম 

করিতেছে ॥ ১০1 মেঘের ঘনগভীব গর্জনে এবং তড়িক্লতার দীপ্তিতে নিরতিশ 

চমকিত হইয়। কামিনীগণ শধ্যাতলে শয়ান কৃতাপরাধ প্রিয়তমগণকে নিব 

আলিঙ্ষন করিতেছে ॥ ১১॥ বিদেশবার্সির্গণের পত্থীরা নয়নকমলবিগিত বা 

বিশ্ব বারা নির্জ নিজ মনোহর বিশ্বাধরপন্নব সিক্ত করিয়া মাল্য, বিভূষণ ও ্ 

লেপন পরিহার পুরঃসর নিরাশভাবে অবস্থান করিতেছে॥ ৯২ কাট ধু 

নিত গারুর্ নুন জল দর্শনে তেকরুল ভীত হইয়া দর 5 
গতিতে নির়াভিসূথে গ্রস্থান করিতেছে ॥ ১৩॥ মৃড় ভূঙগণ ১৪ 

গ্িনীকে ত্যাগ করিয়া ্রতিষনোহর জনি করিত করিতে ধনীণো, 



ধতুসংহারমূ। . ৫১৪ 

নছিপানাং নববারিদন্বনৈর্ঘদাস্থিতানাং ধ্বনতাং মুহ্মু্ঃ 
কপোলদেশা বিমলোতৎপলপ্রভাঃ, সভূজযু্রদৰারিভিশ্চিতাঃ ॥ ১৫। 
সতোয়নত্রান্ুদচুম্বিতোপলাঃ, সমাচিতা; প্রত্রবণৈঃ সমস্ততঃ। 
রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলৈঃ, সমুতস্থকত্বং জনয়স্তি ভূধরাঃ॥ ১৬ 
কদন্বসর্জাঙ্জুননীপকেতকীঃ, প্রকম্পয়ংস্তৎকুন্ুমাধিবাষিতঃ। 

নশীকরান্তোধরসঙ্গশীতলঃ, সমীরণঃ কং ন করোতি সোতম্থুকম্ ॥ ১৭। 

শিরোরহৈঃ শ্রোণিতটাবলম্থিভিঃ, কৃতাবতংসৈঃ কুস্থুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ | 
সুনৈঃ সহারৈর্বদনৈঃ সসীধুভিঃ,জ্বিয়ো রতিং সঞ্জানয়ন্তি কামিনাম্ ॥১৮। 
ভড়িল্রতাশক্রধনুবিভূষিতাঃ, পয়োধরান্তোয়ভরাবলম্তিনঃ।  * 
য় কাঞ্ধীমণিকুগ্ডলোজ্ব্বলা,হরস্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসিনাম্ ॥১৯।॥ 

মালাঃ কদম্বনবকেশরকেতকীভি- 

রাযোজিতা শিরসি বিভ্রতি ঘোষিতোহদ্ভ | 

কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুমমঞ্জরীভি- 
রিচ্ছানুকুলর্চিতানবতংসকাশ্চ ॥ ২০ 

নিন মমুরদিগের কলাপচক্রে উপবেশন করিতেছে ॥ ১৪॥ আরণ্য হস্তিসকল 
ঈলদগ্জম-শ্রবণে মদোন্মত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বৃংহিতধ্বনি করিতেছে ? তাহা- 

| মদবারিসিক্ত বিমল উৎপলতুল্য কান্তিবিশিষ্ট গণস্থলে ভূঙ্গগণ যুথে যুথে 

বিষ্ট হইতেছে ॥ ১৫ ॥ পর্বতের সমন্তাৎ জলতারাবনত জলদজালে সমারৃত 

মাছে চতুর্দিকে প্রশ্রবণসমূহ জলে পরিপৃরিত হইয়া উঠিয়াছে, শিখিগণ 
কুল হইয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; এই প্রকারে পর্বত সকল লোকের 
নুক্য মধার করিয়া দিতেছে ॥ ১৬ ॥ সজল মেঘসংস্পর্শে স্ুশীতল বামু কদন্ব, 

" শীগ ও কেতকী বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করিয়া এবং তাহাদিগেরই পু্পসৌরতে 
কৃত হইয়া কাহাকে উন্মত্ত করিয়া না তুলিতেছে? ১৭ ॥ রমদীগণ নিতম্ব 
নত বিলম্বিত কেশপাশ, সুগন্ধি পুঙ্পৈ রচিত কর্ণভূষণ, হারমণ্ডিত স্তন ও 
পর্ণ বদনরাজি দ্বারা কামিগণের হৃদয়ে রতিবাসন! সমুদ্দীপ্ত করিয়া 
তিছ॥১৮॥' তড়িল্লতা ও ইন্রধনূর্মতিত জলভারাঁবনত মেঘমাল! এবং কাস্ধী- 
নও মণিকুগুলালস্কৃত রমণীরা যুগপ*, প্রবাসিগণের মন হরণ করিতেছে ॥ ২৯. 
ইয়ে রমশীগণ কদঘ্বের নবীন কেশর ও কেতকীপুণ্পের মাল! রচনা করিয়। 

ক এবং অর্জনৃক্ের মী, ছার] ইচ্ছায় কর্ণকূষণ রচনা করিয়া বর্মপুটে 



৫২০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

কালাগুরুপ্রচুরচন্দনচর্চিতাগাঃ, 

পুষ্পাবতংসম্থরতীকৃতকেশপাশাঃ। 

শ্রত্বা ধবনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে, 
শষ্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশস্তি নার্য্যঃ ॥ ২১॥ 

মু্ুপবনবিধুতৈর্ন্দমন্দং চলন্তি। 

অপন্ৃতমিব চেতস্তোরদৈঃ সেন্দ্রচাপৈঃ, 
পথিকজনবধূনাং তদ্িয়োগাকুলানাম্ ॥ ২২ ॥ 

মুদিত ইব কদশ্ৈর্জাতপুস্পৈঃ সমস্তাৎ, 
পবনচলিতশাখৈঃ শাখিভিনৃত্যিতীব । 
হসিতমিব বিধন্তে সুচিভিঃ কেতকীনাং, 
নবসলিলনিষেকাচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ ॥ ২৩॥ 

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং, 

বিকসিতবনপুশ্পৈরথিকাকুট্যুলৈশ্চ। 
বিকচনবকদস্টৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং, 
রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ ॥ ২৪॥ 

ধারণ করিতেছে ॥ ২০ ॥ রমণীগণ প্রচুর পরিমাণে কালাগুরুচন্দনে অঙ্গ চর্চি 

এবং কুস্ুমভূষণে কেশপাশ সুরতীক্কৃত করিয়া সন্ধ্যাকালে জলদগর্জন রবণমা: 

গুরুজনের গৃহ হইতে নিজ নিজ শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২১॥ কুবলয়দলব 

নীলবর্ণ, উন্নত (আয়ত), জলভারাবনত, ইন্তরধনূর্মগ্িত, মন্দ মন্দগামী জঙাজা। 

মু মৃদু সমীরণে পরিচালিত হইয়া পতিবিরহবিধুরা গ্রবাসিগণের রমনীদিগের চি 

যেন আকুল করিয়। তুলিতেছে ॥ ২২ ॥ নবজলসেক হেতু বনভূমির পূর্বতাগ বি 

রিত হইয়াছে ; কদম্বকুস্থম বিকসিত হওয়ীতে বোধ হইতেছে যেন, বনতৃতা? 

্মভরে রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে, সমীরণপ্রভাবে তরুশাখা সঞ্চালিত হও 

বোধ হইতেছে ষেন, সমগ্র বনানী আনন্দবেগে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ 

কেতকীকুম্ুম বিকসিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, সমর বনতৃতাগ হাস্ত করি 

তেছে॥২৩॥ & দেখ, এই জলদজালমগ্ডিত বর্ধাকাল যেন প্রিতষের গা 

বমমীগণের মন্তকে মালতী, মুধিকামুকুল ও বিকমিত বনযুঙুমসমূহের সহিৎ বর 
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দধতি কুচযুগাট্রৈরুন্সতৈর্থারযস্তিংং... 
প্রতনুসিতদুকৃলান্তায়তৈঃ শ্রোণিবিস্বৈঃ 
নবজলকণসেকামু্গতাং রোমরাজীং, 

ব্রিবালবলিবিভাগৈর্মধ্যদেশে চ নার্যযঃ ॥ ২৫॥ 
নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ, 

কুম্বমতরনতানাং নাশকঃ পাদপানাম্। 

জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভি- 

রপহরতি নভশ্বান্ প্রোষিতাণাং মনাংসি ॥ ২৬ ॥ 

জলভরনমিতানামাশ্রয়োহস্মাকমুচৈ- 
রয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দান্তোয়নআঃ | 
অতিশয়পরুষাতিগ্রীক্মবন্তেঃ শিখাভিঃ, 
সমুপজনিততাপং হলাদয়ন্তীব বি্ধ্যম্॥ ২৭ ॥ 

বনুগুণরমণীয়ো! ষোধিতাং চিত্তহারী, 
তরুবিটপলতানাং বান্ধবে নির্বিবিকারঃ | 

জলদসময় এঃ প্রাণিনাং প্রাণভূতো, 
'দিশতু তব হিতানি প্রায়শো। বাঞ্ছিতানি ॥ ২৮ ॥ 

ইতি বর্যাবর্ণনং সমাপ্ম্॥ 

নানা এবং কর্ণপুটে প্রস্ফুটিত কদন্বপুষ্পের কর্ণালঙ্কার পরাইয়া দিতেছে ॥ ২৪ ॥& 
এই সময়ে রমণীগণ উচ্চ কুচযুগাগ্থে হারবষ্টি, বিশাল নিতন্বদেশে সৃস্ শুতরবর্ণ 
দল এবং ত্রিবলিবিভাগশোতিত কটিদেশে নবজলসেকহেতু উদগত রোমরাজি 
রণ করিতেছে ॥ ২৫॥ এই সময়ে বায়ু নবজলকণাম্পর্শে শীতল, পুষ্পভারাবনত 
মূহের উন্মলনকারী এবং কেতকীপুষ্পের পরাগ দ্বারা মনোরম গন্ধে পরিপূর্ণ, . 
বাং প্রবামিগণের চিত্ত হরণ করিতেছে ॥২৬॥ 'আমরা জরভারে অবনত হইলে 
ই আমাদিগের মহৎ আশ্রয় এই মনে করিয়া ফেন তোয়ভারনয় জলদজাল : 
মি কঠোর ভাপ সব বিদ্ধ্যগিরিকে আনন্দিত করিতেছে ॥ ২৭॥ বহু: 

না হেতু মুত, নারীজনের চিত্তহারী, তরুলতিকাদির অকৃজিম দুদ ও 
ধাগগণেরপ্রাণস্থরণ এই বর্ষাকাল তোমার অভিমত ছিতসাধন অন্তত ॥১৮॥ 

] 
$ ০৭8 ৮ 



খরঘর্ণনমূ | 
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কাশাংশুক৷ বিকচপক্লমনোজ্ঞবন্ত 1, 

সোন্মাদহংসরবনূপুরনার্দরম্যা । 

আপৰ্ৃশালিরুচিরা তনুগাত্রবন্িঃ, 

প্রাপ্তা শরম্নববধূরিব রূপরম্যা ॥ ১ ॥ 

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো, 
হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি। 
সপ্তচ্ছদৈঃ কুম্থমতারনতৈর্বনান্তাঃ, 
শুরীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভি; ॥ ২॥ 

চঞ্চলমনোজ্ঞসফরীরশনাকলাপাঃ 

পরয্যন্তনংস্থিতসিতাগুজপডক্তিহারাঃ। 

নষ্ভো৷ বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিস্বা, 
মন্দ প্রয়াস্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাস্ ॥ ৩। 

ব্যোম কচিদ্রজতশত্খমণালগৌরৈ- 

্তযক্তাম্তির্লুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ। 

মনদোঝত হংসধ্বনির স্যায় নুপুরশবে শোভিত হইয়া ক্লপবতী নববধূর স্টায় উপ! 

হইল; ইহার রুশ অঙ্গঘষ্টি ঈবৎপক শালিধান্তে রদদীয় হইয়া উঠিয়াছে। 

এই সময়ে বনুদ্ধরা কাশপুষ্প দ্বারা, রজনী শিশিররশ্ি চন্ত্রমা দ্বারা, নদীর হ 

বারা, সরোবর কমু তারা, বনাব্তপ্রদেশ পুষ্পতায়াবনত সপ্ুবর্ণৃক্ষ ঘারা এ 

উপ মকল মাবতীপুষ্প হার শুরীরূধ (শ্থশোতিত ) হইয়াছে। ২। 
সনে দ্গীফল যেন মদোনসত প্রমদাকুলের তায় মন্দ মন্দ গতিতে এবাং 

হইতেছে? চগপ মনোহ্রতূষ্ত সফরীই উহার কাফীদাদ, গ্রাতস্থিত তবর্দ & 

মালা হায় এবং বিতৃত পুলিনাত্তপ্রদেশ উহায় নিতদ্ববিত্বরূণে শোতা পাইতেছে। 

এই সহায় গগনভতল বেস অভায চাময় দায় বীজ্যঙ্গান নর়গতির,ার মাগি 

হড়েছে। নায়ুষেগচালিত মেঘদগুলই উ্া। দিন তীদফদ দে এ 
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লক্ষাতে পৰববেগচলৈঃ পয়োদৈ, 
রাজেব চামরবরৈরূপবীক্জামানঃ ॥ 9 ॥ 

ভিন্নাঞ্জনপ্রচয়কাস্তি নভো৷ মনোজ্ং 
বন্ধ,কপুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ 
বপ্রাশ্চ চারুকমলাবৃতভূমিভাগা;, 

প্রোৎকণ্টরস্তি ন মনো ভূবি কন্যা যুনঃ॥ ৫ ॥ 
মন্দানিলাকুলিতচা রুত্রা গ্রশাখঃ, 

পুষ্পোদগমপ্রচয়কো মলপল্লবা গ্রাঃ 

মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেক- 

শ্চিন্তং বিদারয়তি কম্ত ন কোবিদারঃ ॥ ৬॥ 

তারাগণ প্রচ্রতৃষণমুদ্বহস্তি, 

মেঘাবরোধপরিমুক্তশশাঙ্কবন্ত। | 

জ্যোত্ম্না দুকুলমমলং রজনী দধানা, 

বদ্ধিং প্রয়াতানুদিনং প্রমদেব বালা! ॥ ৭ ॥ 

কারগুবাননবিঘট্টিতবীচিমালা;, 

কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ। 

নেরঞত, শঙ্খ ও মৃণালের স্তায শরণ বর্ষণ দ্বারা জলতারের হাস হওয়াতে 
হারা লঘু হইয়া শত শত থণ্ডে ধাবমান হইয়াছে ॥ ৪॥ এই সময়ে নতোমগুল 
দিত অ্নবৎ মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছে, ভূমিভাগ বন্ধ,কপুষ্পে সমাকীর্দ 
যা অরণবর্ণ হইয়াছে এবং ক্ষেব্রস্থলীসকল মনোহর কমলদলে সমারত হইয়া 
াছে। সুতরাং এই শরথকাল ধরাতলে কোন্ বুবা পুরুষের চিত্তকে উংকষ্ঠিত 
করে? ৫। ফোবিদার (কাঞ্চন ) বৃক্ষের মনোহর শাখাগ্রতাগ মন্দ যন বায়- 
রে কম্পিত হইতেছে, উহা বাশি রা পুষ্প ও কোমলগপল্নবাগ্র স্বারা নুশো- 
এবং মনত ভ্রমরপংক্তি উহার মধুপানে নিরত রহিয়াছে ; সুতরাং এই কোবি- 
বর্ষ কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না করে1?৬॥ অসংখ্য নক্ষত্ররূপ অলগ্কার ধারণ 
দা মেঘাবগ মুক্ত চজমুখী রনী জ্যোৎনাক্বপ বিমল (ভুত) ছুকুপবসম 
বধ পরব নালা প্রথার সা দিন দিন ঘৃধি প্রা হইতেছে? ৭ ॥ কারওব- সি ছায়া তরঙমালা বিদাত হইতেছে) ভীরদেশ কাধন্ষ (ঁমিপক্ষ কার্ট; : 



৫২৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কুর্ববস্তি হংসবিরূতৈঃ পরিতে। জনস্থ, 
শ্রীতিং পরাং কমলরেণুৰৃভান্তটিন্যঃ ॥ ৮। 
নেত্রোৎসবো হৃদয়হারিমরীচিমালঃ, 

প্রহলাদকঃ শিশিরশীকরবারিবর্ষী। 
পত়্্যুবিয়োগবিষদিগ্ৰশরক্ষতানাং, 
চন্দ দহত্যতিতরাং তনুমঙ্গনানাম্ ॥ ৯॥ 

আকম্পয়ন ফলভরানতশালিজালান্, 

আনর্তঁয়ন ঝুরবকান্ কুম্তমাবনম্রান্। 
প্রোৎফুল্লপন্জবনাং নলিনীং বিধুন্বন্, 

যুনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নতস্বান্ ॥ ১০ ॥ 

সোম্মাদহংসমিথুনৈরপশোভিতানি, 
স্চ্ছানি ফুল্লকমলোতপলভূষিতানি। 

মন্দপ্রভাতপবনোদগতবী চিমালা- 
ন্যুৎ্কণয়স্তি সহস! হৃদয়ং সরাংসি ॥ ১১॥ 

নষ্টং ধনুর্বলতিদেো জলদোদরেষু, 

সৌদামিনী স্ফুরতি নাগ্য বিয়ৎপতাক]। 

হংস ) ও সারসকুলে লমাকীর্ণ হইয়াছে এবং চতুদ্দিকে হংসগণ শব করিয়া বে 

ইতেছে; সুতরাং কমলরেণুপরিমগ্ডিত নদী সকলএ সময়ে লোকের পরম £ 

উৎপাদন করিতেছে ॥ ৮ ॥ নয়নের আনন্দপ্রদ। হ্বদগ্নহারি-কিরণমানাম 

প্রীতিগ্রদ, শিশিরশীকরবর্ষী চন্ত্রমা! এই সময়ে পতিবিরহরূপ বিষদিদ্ধশরে গ 

বিক্ষত" অঙ্গনাগণের দেহ নিরতিশয় দগ্ধ করিতেছেন ॥ ৯ ॥ বায়ু ফলভারাব 

শালিধান্ত-সমৃহকে আকম্পিত, কুন্ুমতারাবনত কুরবকরৃক্ষদিগকে আনগ্িত 

বিকসিত পদ্মবনস্থিত নলিনীকে কম্পিত,করিয়া যুবকদিগের চিত্তকে সবে * 

করিয়া তুলিতেছে॥ ১*॥ এই খতুতে সরোবর সকল মদন হমিখুন"? 

পরিশোতিত, স্বচ্ছ, বিকসিত কমল ও উৎপলদলে বিভূষিত এবং মণ্দ মন্দ রত 

বাদ কর্তৃক'উিত তরঙমালায় বিমণ্ডিত হইয়া! লোকের হৃদয়কে উৎকিড কর 

তুলিতেছে ॥ ১১॥ এখন জলদজালের অত্যবরে ইনু আবি বি 

বাছে। গগমগতাকান্থরূপিনী সৌদামিনী জার বিশ্ুরিত হয় না 



ধতুসংহাঁরম্। ৫২৫ 

স্বস্তি পক্ষপবনৈর্ন নতো! বলাকা:, 
পশ্ঠান্তি নোল্নতমুখা গগনং ময়ুরাঃ ॥ ১২ ॥ 
নৃত্য প্রয়োগরহিতাষ্ছিখিনো। বিহায়, 
হংসানুপৈতি মদনে মধুরপ্রগীতান্ । 

মুক্ত কদস্বকুটজার্জুনসর্জনীপান্, 
সপুচ্ছদানুপগতা কুস্থমোদ্গমন্ত্রীঃ ॥ ১৬॥ 
শেফালিকাকুস্থমরাগমনোহরাণি, 
সবস্থস্থিতাগুজগণপ্রতিনাদিতানি। 

পর্য্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি, 
প্রোৎকখয়ন্ত্াপবনানি মনাংসি পুংসাম্ ॥ ১৪ ॥ 
কহলারপদ্নকুমুদানি মুহুবিধুন্ব'- 

স্তৎসঙ্গমাদ্দধিকশীতলতামুপেতঃ | 
উৎ্কগয়ত্যতিতরাং পবন; প্রভাতে, 
পত্রান্তলগ্রতুহিনামুবিধূয়মানঃ ॥ ১৫ ॥ 
সম্পন্নশালিনিচয়াবৃতভূতলানি, 

' স্স্থস্থিতপ্রচুরগোকুলশোভিতানি । 
পাপ 

ক্ষবামু সঞ্চালন করিয়া নভত্ভল কম্পিত করে না এবং ময়ুরগণ আর উদগ্রীব 
ইয়া গগনমার্ে দৃষ্টিপাত করিতেছে না॥ ১২ ॥ এখন মদনদেব নৃত্য হইতে নিবৃত্ত 
মুগণকে পরিত্যাগ করিয়া মধুরকঠ হংসগণের নিকট উপস্থিত হইতেছেন 
৭ গুগোদ্গমস্র। কদন্ব, কুটজ, অর্জুন, সর্জ ও নীপবৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সপ্ত- 
কষে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৩॥ উপবন সকল এই সময়ে শেফালিকা- মের রাগে (যনোহর বর্পে) রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে, বিহঙ্ষমকুল সুস্থচিতে টপবেশন পূর্বক রব করিতেছে এবং প্রাস্তভাগস্থিত হরিণীগণের নয়নপন্মে শোভা 
তেছে। হুতরাং এ সকল উপবন এখন পুরুষদিগের চিতকে উৎকষ্িত করিয়। [দিতেছে। ১৪॥ প্রভাতকালীন বান, এখন মুহর্মঃ কহুলার, পল্স ও কুমুদগণকে 
গত করিয়া, তাহাদিগের সংস্পর্শহেতু অধিকতর ্গিপ্ততা ধারণ করিয়াছে এবং ধান শরিশিররিশ্ু সকলকে কম্পিত করিয়া লোকের নিরতিশয় উৎকঠ| করিয়া দিতেছে ॥ ১৫ | সীমান্তপ্রদেশে ভূষি সকল পরিপক্ক শালিধাস্-সমূহে 
০ 



২৬ কালিদাঙের গরস্থাবলী। 
হংসৈশ্চ সারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি, : 
সীমান্তরাণি জনয়স্তি জনপ্রমোদম্ ॥ ১৬ ॥ 

হংসৈজিতা! স্থললিতা৷ গতিরঙ্গনানা- 
মন্তোরুহৈবিকসিতৈন্মুখচন্দ্রকাস্তিঃ | 

নীলোতপলৈর্মদকলানি বিলোকিতানি, 
জ্রবিভ্রমাশ্চ রুচিরাস্তনুতিস্তরল্গৈ ॥ ১৭ ॥ 
শ্যাম! লতাঃ কুস্থমভারনতপ্রবালাঃ, 
্্রীণাং হরস্তি ধৃতভূষণবানকাস্তিম্। 
ওষ্ঠাবভাসবিশদস্মিতচন্ত্রকান্তিং, 

কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালিকাশ্চ ॥ ১৮ ॥ 

কেশান্লিতান্তঘননীলবিকুঞ্চিতাগ্রান্, 

আপুরয়স্তি বনিতা নবমালতীতিঃ ৷ 
কর্ণেষু চ প্রবরকাঞ্চনকুগুলেষু, 

নীলোতৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়স্তি ॥ ১৯। 

হারৈঃ সচন্দনরসৈ; স্তদমণ্ডলামি, 
শ্রোণীতটং স্থবিপুলং রশনাকলাপৈঃ | 

পাদাঘুজানি কলনৃপুরশেখরৈস্চ, 
নারয্যঃ প্রহউমনসোহছ বিভৃষয়ন্তি ॥ ২০ ॥ 

জাবৃত হইয়াছে, অসংখ্য ধেনু সুস্থচিত্তে অবস্থিতি করায় শোত] পাইতেছে। হং 

ও সারসকুল কর্তৃক গ্রতিশব্দিত হইতেছে, সুতরাং উহা! সাধারণের হর্য জন্াই! 

দিতেছে ॥ ১৬॥ হংসফুল অঙ্গনাগণের স্বুললিত গতি; বিকদিত কমল সকল নং 

চ্কষান্তি, নীলোৎপল সকল মদকল কটাক্ষ এবং মৃদু মৃদু তরঙ্গরা্জি চার 

ভ্রবিলাসফে পরাজয় করিতেছে ॥ ১৭॥ « স্তামালতার গ্রবাল সকল কুন্ম? 

অবনত হইয়। পড়িয়াছে, উহার! অক্গনাকুলের অলস্কত তুজলতার শোতা 4 

অশোকবপুমস্িতা নবমালিকা সকল ওকান্তিবিরািত বিমনহান্তরপ রক 

হয়ণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ অঙ্গনাগণ নবীন মালতীকুনুম দ্বারা গা? নীব্প র 

লাঁঞ কেশগাশ অন্তত করিতেছে, এবং মনোহর র্ণকুওলমিত বরণপুটে নাগ 

নি সীলোৎগস পরিবেশিত কয়িতেছে॥ ১৮৪ : এই লে রনীগণ হাটি ৫ 



খডুলংছারমূ। ৭ 

মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্। 

শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং, 
বহতি বিগতমেঘং চক্দ্রতারাবকীর্ণ্ ॥ ২১ ॥ 

শরদি কুন্ুমসঙ্গাদ্বায়বো যাস্তি শীতা, 
বিগতজনদবৃন্দ। দিখিভাগ! মনোজ্ঞাঃ। 

বিগতকলুষমন্তঃ স্টানপন্থ। ধরিত্রী, 

বিমলকিরণচন্্ং ব্যোম তারাবিচিত্রম্ ॥ ২২॥ 

দিবসকরমযুখৈর্বোধ্যমানং প্রভাতে, 
বরযুবতিমুখাভং পঙ্কজং জস্ততেহস্য ৷ 

কুমুদমপি গতেহস্তং লীয়তে চন্দ্রবিদ্যে, 

হস্িতমিব বধূনাং প্রোফিতেঘু প্রিয়েষু ॥ ২৩॥ 
অসিতনয়নলক্ষমীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু, 
কণিতকনককান্তিং মন্তহংসম্বনেযু। 
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং, 

" পথিকজন ইঙ্গানীং রোদিতি ভ্রান্তচৈভাঃ ॥ ২৪ ॥ 

দী নুপুর দ্বার! পাঁদপন্স বিভূষিত করিতেছে ॥ ২০ ॥ এই শবতখতুতে মেতনিমুক্ত 
যা ও নক্ষত্রপরিমণ্ডিত গগনমণ্ডল এবং বিকসিত-কুমুদবেষ্টিত, রাজহংস বিভূষিত, 
[রকতমণিবৎ স্বচ্ছবারিরাঞ্জিম্ডিত জলাশয় সকল মনোহারিণী শোভ! ধায়ণ 
কয়াছে॥ ২১॥ এই শরৎকালে কুসুমস্পর্শে বাস শীতলতা ধারণ করে, দিগ্থিভাগ 
কর মেঘমুকত হওয়াতে মনোহরদর্শন হইয়া উঠে, জল আবিলতাপুন্ত হয়, বসুদ্ধরা 
মণ] হইয়া থাকে এবং গগনতল বিষুল চগ্ত্রকিরণে ও তারকামালায় বিচিন্রিত 
ইয়া উঠে|২২॥ এই সময়ে প্রভাতকালে পররসকল দিনকর-কিরণে প্রস্ুটিত 
চা তা যুবতীর মুখের স্তায় আতা ধারণ করে এবং চন্বিস্ অন্তগত হইলে 

হিম সকল প্রোফিতভর্তৃকা। ক্যামিনীর হান্তের ন্তায় বিলীন (মুদিত ) হব ॥ ২৯ 

* ধৃত রামিগণ'নীলোৎগলে আপনায়'প্রি়তঘার অসিত দন, ফতহংস- 
তামা কাদতূদলর শো বীর ঝিয়তমার মনোহর 
০ 



৫২৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলাক্ষমীং, 
কামঞ্চ হংবচনং মণিনৃপুরেষু। 

বন্ধ,ককান্তিমধরেযু মনোহরেষু। 

কপি প্রয়াতি স্থৃভগা! শরদাগমন্ত্রী; ॥ ২৫॥ 

বিকচকমলবস্ত 1 ফুল্পনীলোৎপলাক্ষী, 

বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা । 

কুমুদরুচিরহাসা কামিনীবোন্মদেয়ং, 

প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ ২৬। 

ইতি শরপ্র্ণনং সমাগম ॥ 
আআ সক 

হেমস্ত-বর্ণনম্। 

নবপ্রবালোদগমশস্তারম্যঃ প্রফুল্পলোধঃ পরিপকশালিঃ। 

বিলীনপক্সঃ প্রপতত্ব,যারো, হেমন্তকাল; সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১। 
মনোহরৈ; কুহকুমরাগবক্তৈ স্তযারকুন্দেন্দুনিতৈশ্চ হারৈঃ।' 
বিলসিনীনাং স্তনশালিনীনাং,,নালঙ্কক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥২। 

অধরশোত। দেখিয়। বিভ্রান্তচিতে রোদন করে ॥ ২৪॥ (ক্রমে ক্রমে ) সৌন্দর্য 

শারদীয় অঙগনাকুলের মুখে শশাঙ্ককান্তি, মণিনুপুরে মনোহর হংসধ্বনি : 

_ শুরুচির অধরপুটে বন্ধ,কপুণ্পের শোভা স্থাপন পূর্বক যেন কোথায় তিরো। 

প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ২৫॥ বিকসিত-কমলাননা প্রসুল্পনীলোৎপনাঙ্ষী, ্রশ্থু 

নবকাশপুষ্পরপ শুত্রবসনধারিণী, কুমুদরূপহাস্তমুখী এই শরৎ খত উন্নদা রম 

ন্তায় তোমাদিগের নিরতিশয় চিত্তবিনোদন, করুক ॥ ২৬॥ 

্রিয়তমে | (দেখ,) হেমস্তকাল সমাগত হইল। পন্তসমূহের নবগ 

উ্গত হওয়াতে এই সময় রমনীয়; এই সময়ে লোএপুলপগ্রন্দুটিত। 
শানিধান্ত 

গরিগক্ গল্প সকল বিলীন এবং তুষার নিপতিত হয় ॥ ১1. এ সদরে গীনোঃ 

াদী'বিনালিনীরিগের স্কনমল মৃদোিরকুহুষরাগে রিতার এবং মা 7 
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নণ্বাহযুগ্ঠেযু বিলাসিনীনদাং, প্রয়াস্তি লঙ্গং বলয়াজদামি। 
নিতম্বদেশেষু নবং দুকুলং, ততংশুকং লীনপয়োধরেযু॥ ৩। 
কাঞ্ধীগুণৈঃ কাঞ্চনরত্বচিতৈর্ন ভূষয়ন্তি প্রমদ| নিতদ্বান। 
ন নৃপুরৈহ্ংসরুতং ভজন্তিঃ, পাদান্ুজান্যদ্ুজকান্তিভার্তি ॥ ৪ ॥ 
গাত্রাণি কালীয়কচর্চিতানি, সপব্রলেখানি মুখাম্ুজানি। 
শিরাংসি কালাগুরুধৃপিতানি, কৃর্ববন্তি নার্ধ্যঃ স্রতোৎসবায় ॥ ৫ ॥ 
রতিশ্রমক্ষীণবিপাণুবক্তাঃ, প্রাপ্তেপি হ্যাত্যুদয়ে তরুণ্যঃ | 
হন্তি নোক্চৈশনা গ্রভিন্নান্, প্রপীড্যমানানধরানবেক্ষ্য ॥ ৬। 

গীনস্তনোরুস্থলভাগশোভামাসাস্ভ ততপীড়নজাতখেদঃ। 
ণাগ্রলক্গৈস্বহিনৈঃ পতন্তিরাক্রন্দতীবোষসি শীতকালঃ ॥ ৭। 
প্রভৃতশালি প্রপবৈশ্চিতানি, মৃগাঙ্গনাযুখবিভৃষিতানি। 
মনোহরক্রৌঞ্চনিনা দিতানি, সীমান্তরা গতস্থৃকয়ন্তি চেতঃ॥ ৮। 
প্রযল্লনীলোৎপলশোভিতানি, সোম্মাদকাদম্ববিভৃূষিতানি। 
্রন্নতোয়ানি স্থশীতলানি, সরাংসি চেতাংসি হরস্তি পুংসাম্ ॥ ৯। 

দদরিত হার দ্বারা সমলন্কত হয় না॥২॥ এখন আর বিলাসিনীগঞ্ণর বাহ 
নে বলয় ও অঙ্গদ, নিতম্বদেশে নবীন দুকুল এবং পীনপয়োধরে হুল্সবসম স্থান 
না হইতেছে না ॥৩॥ এখন আর রমণীগণ স্বর্ণবন্বধচিত কা্কীগুণ দ্বারা নিতব- 
দশ এবং হংসরবের অঙ্থৃকারী নৃপুর দ্বারা পন্মবৎ কাত্তিপূর্ণ পাদপত্র অবস্বতত 
রিতেছে না ৪॥ এ সময্বে কামিনীকুল স্বুরতোৎসবের জন্ত কালীয়ক (্বারু- 
রি) দ্বারা অঙ্গ চর্চিত, বদনকমল পত্ররেখা-বিভূষিত এবং ষস্তক কালাগুরুহ্প 
লা ধৃপিত করিতেছে ॥৫॥ (দেখ,) এই ধতৃতে রতিশ্রমবশে যুবতীগণের 
নমর ক্ষীণ ও নিরতিশয় পাঙুবর্ণ হইয়াছে, হর্যসঞ্চার হইলেও অধরদেশ দধী- 
ও পরপীড্যমান দর্শনে আর উজচ্চহান্ত করিতে পারিতেছে না ॥ ৬॥ এই দীর্ত- 
[ধ অবাদিগের পীন-পয়োধর ও উরুহ্লগত শোতার আশ্রিত হইল) কিন্তু উ. 
হয় গীড়ন (মর্দন ) হেতু খিষ্ন হইয়া উবাকালে তৃণাগ্রলগ্ন হিম্পাতের ছণ্গে 
পিনদন করিতে প্রবৃত হইল ॥ ৭। সীমান্তপ্রদেশ সকল প্রভৃত শালিখা খারা 
পা ইগানাগণ করুক বিভূষিত এবং জৌঞ্চগণের মনোহর ধ্বনিতে মিনা 

হইয়া শোকের চিত্ত উৎকন্টিত্ত করিতেছে ॥ ৬ ॥ প্রফুনীলোৎপলধ্ডিত, নি দহসগণ ছায়া বিভাজিত) লা লিল সযোধির মক পু 



হী, কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

পাকং ব্রজস্তী হিমজাতশীতৈরাধুয়মান! সততং মরস্ঠিঃ।' 
পরিয়ে প্রিয়: পরিয়বিপ্রযুক্তাং, বিপাওুতাং বাতি বিললাসিনীনাম্।; 

_ পুষ্পাসবামোদস্থগন্ধিবক্তে, নিশ্বাসবাতৈঃ ্থুরভীকৃতাঃ। 
পরম্পরাঙ্গবাতিসঙ্গশায়ী, শেতে জনঃ কামশরানুবিদ্ধঃ ॥ ১১। 
দন্তচ্ছদৈঃ সব্রণদস্তচিহ্হৈঃ, স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ | 
সংসৃচ্যতে নির্দয়মঙগনানাং, রতোপভোগে নবযৌবনানাম্॥ ১২। 

কাচিদ্বিভূষয়তি দর্পণসক্জহস্তা, বালাতপেযু বনিতা বদনারবিনাম। 
দস্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীতসারং, দস্তা গ্রভিন্নমবকৃষ্ঠু নিরীক্ষ্যতে চ 

অন্য! প্রকামন্থরতশ্রমখিন্ন দেহ, 

রাকরিপ্রজাগরবিপাটলনেত্রপল্সা । 

শহ্যান্তদেশলুলিতাকুলকেশপাশা, 

নিন্্রাং প্রয়াতি মৃদুসূ্যকরাভিতপ্তা ॥১৪। 

মুর্ধোহপনীয় ঘননীলশিরোরহাস্তাঃ | 

যের চিত্ত হরণ করিতেছে ॥ ৯॥ হে প্রিয়তমে | (আরও দেখ,) গ্রিল 

( শ্কামালত! ) হিমজনিত শীতে পরিপাকপ্প্রাপ্ত ও বায়ু দ্বার! নিরস্তর রুম্পিত হ 

পতিবিরহিতা! বিলাসিনীদিগের ন্যায় পাঙ্বর্ণ ধারণ করিয়াছে ॥ ১*॥ লো: 

মুখ পুষ্পাসবগন্ধে সুগন্ধি হইয়াছে এবং নিশ্বাসবায়ুতে তাহাদের সর্বাগনুরতী 
হইতেছে? সুতরাং তাহার! কামশরবিদ্ধ হইয়া পরম্পর পরস্পরের গাত্র *আলি 

পূর্বক শয়ন করিতেছে | ১১॥ দন্ত স্বারা নবযুবতী অঙ্গনাদিগের অধর ব্রণা! 

( ক্ষতচিহ্যুক্ত ) এবং নখাঘাত দ্বারা স্তনমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে নিরর্যত 

রতিসন্ভোগের হুচন। করিয় দিতেছে ॥ ১২ ॥ কোন মহিলা! দর্পণ-হত্তে তরুণ অর 

টিরণে আপনার বদনপদ্ম অলম্কত করিতেছে এবং প্রিয়তম কর্তৃক নিপীতঃ 

(চুদ্দিত ) অধরদেশ দন্তাগর বারা আকর্ষঃপুর্বক দেখিতেছে॥ ১৩) নিরতিণ 
রূপে রতিসন্তোগ করাতে কোন রমণীর দেহ শ্রমবশে অবসন্ন হইয়া গড়িয়া? 

রাক্রিজাগরণ হেতু নয্নকমল পাটলবর্ণ ধার করিয়াছে এবং শয্যাতলে কেশ 

জানুলারিত' হইয়া গড়িয়াছে ; তরুণ অরুণকিরণে সন্বণ হইাও দে নিয়া? 

তোগ করিতেছে ॥ ১৪ ॥ গাঢ় নীলবর্ণ কেশপাশধারিদী লীনোয়তণ্তনভারে « 

গান কতকইলি মুতী মনোহর শী পুঃবিতমালবম বদ 
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গীনোন্নতস্তনভরানতগাব্রযষ্ট্যঃ, 
কুর্বস্তি কেশরচনামপরাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৫ ॥ 

অন্যা প্রিয়েণ পরিভুক্তমবেক্ষ্য গাত্রং, 
হ্যান্থিতা বিরচিতাধরচারুশোভ]। 

রক্তাংশুকং পরিদধাতি নবং নতাঙ্গী, 

ব্যালম্থিনী বিলুলিতাকুলকুঞ্চিতাক্ষী ॥ ১৬॥ 

অন্যাশ্চিরং স্বরতকেলিপরিশ্রমেণ, 

স্বেদং গতাঃ প্রশিখিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ 

হৃধামাণবিপুলোরুপয়োধরাস্তাঃ। 
অত্যপ্রনং বিদধতি প্রমদা; স্বশোভাঃ ॥ ১৭ ॥ 

বন্গুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী, 

পরিণতবনূুশালিব্যাকুলগ্রামসীম] | 

সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ, 
প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এষ; স্থখং বঃ ॥ ১৮॥ 

ইতি হেমস্তবর্ধনং সমাপ্তম্॥ 

শি শিশ্ীীশিশপীশীশিশাীট শি ৯৯ 

নত কবিযা কেশ-রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ১৫॥ কোন অবনতাঙ্গী - প্রমদা 
গনার "দেহকে প্রিয়তম কর্তৃক উপতভৃক্ত দেখিয়। হর্যভরে পুলকিত হওয়ায় 
বহার অধরশোভা মনোহারিণী হইয়াছে; সে নুতন রক্তবস্ত্র পরিধান করিতেছে 
বং কবৰীবন্ধনার্থ আকর্ষণবশে তাহার নয়নযুগল ঈষৎ আকুষ্চিত হইতেছে 1১৬॥ 
৫ দেখ) অন্য কতকগুলি শোভননুন্দরী প্রমদা স্বুরতকেলিজনিত পরিশ্রমে . 
ধনে আত হইয়াছে ; উহাদের অঙ্গযষ্টি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং বিশাল 
ক ও পয়োধরমণ্ডলপ্রস্দুরিত হইতেচ্ছে) উহার! গাত্রে অভ্যঞন প্রদান করি- 
। তৈরহরিজাদি ক্ষণ করিতেছে )॥ ১৭॥ এই খতু পরিণত খালিধান্যসমূহ 
গ্রামের সীমাস্তভাগ সমাকীর্ঘ করিয়াছে) বহগুণবন্তা হেতু রমণীয়দর্শন, শারীগণের চিততহারী, করন্চশকে প্রতিনাদিত। সতত অতি মনোহর এই -হ্মস্ত-' 
দাদ তোমাদিগের আনপবিধান করুক ॥ ১৮ 

০ 
০০০ 

£ 1 ৯4৮ 

তা 



শিশির-বরর্নমূ। 
--০০-%-০০- 

প্ররূঢ়শালীক্ষুচয়াবৃতক্ষিতিং, সুস্থস্থিতক্রোঞ্চনিনাদশোতিতম্। 

প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং, বরোরু ! কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু॥ ১ 

নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং, হছুতাশনো তানুমতো গতস্তয়ঃ | 

গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ,প্রয়ান্তি কালেহত্র জনস্ত সেব্যতাম্। 
ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং, ন হম্যপৃষ্টং শরদিন্দুনির্মলম্। 
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা, জনন্ত চিত্তং রময়স্তি সাম্প্রতম্॥ ৩। 
তুষারসঙ্ঘাত-নিপাতশীতলাঃ, শশাঙ্কতাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ পুনঃ । 

বিপাণডুতারাগণচারুভূষণা, জনম সেবা ন তবস্তি রাত্রয়ঃ॥ ৪ | 

গৃহীততান্ব.লবিলেপনজজঃ, পুষ্পাসবামোদিতবক্তু,পশ্ধজাঃ 

প্রকামকালাগুরুধূপবাঁসিতা, বিশস্তি শয্যাগৃহমৃত্য্ুকাঃ নিয় ॥ ৫| 

কৃতাপরাধান্ বুশোহপি তঙ্জিতান্, সবেপধুন্ সাধবসলুপ্তচেতসঃ। 

নিরীক্ষ্য তর্তুন্ স্বরতাতিলা ষিণঃ, স্ত্রিয়োহপরাধান্ সমদা বিসম্মর; 

হে বরোরু ! এখন শীতনামক কালের ( খতুর ) বিষয় শ্রবণ কর। *এই দ 

ধান্ঠ ও ইচ্ছুদণ্ড সকল উৎপন্ন হইয়া ক্ষিতিতল সমাবৃত করে, সুখসংস্থিত তে 

গণেক্প শে চতুর্দিক শোভা প্রাণ্ত হয় ও এই সময়ে সকল প্রকার খাস্চদবযগর্য 

পরিমাণে প্রীপ্ত হওয়া ফা়। এই খতু প্রমদাজনের পরম প্রিয় ॥ ১॥ রুদ্ধগ 

গৃহের অত্যন্থরভাগ, অধ, কর্যকিরণ, স্থল বস্ত্র ও যুবতী রমণী এই সকলই 

ধড়ুতে উপভোগ্য ॥ ২॥ এ সময়ে চন্ত্রকিরণের ন্যায় মঞ্চ চন্দন। শরদিন 

দির্শল হরধ্যতল, গাঁঢত্যারতুল্য শীতল বায়ু কিছুই লোকের চিত্তবিনোদন, 

নাঃ৩। হিমরাশিনিপতন হেতু শীতব,শশান্ককিরণ দ্বারা শিশিরাকৃত, গা! 

তারকাদিচয়ে যঙ্ডিত রজনী আর এখন লোকের সেবনীয় ( ্রীতিকর) নহে? 

(কমে ), অবলাকুল তাম্'লসেবন, বিলেপন ও যালযধার পূর্বক গা 
মুধপ্ধ আমোদিত ও-কালাগুধৃপে প্রচুর পরিমাণে ধৃপিত হইয়া ও 
কারে শয়নপৃহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ৫॥ ধা রমসীগণ বঙবার রা? 

তথসিত,। কল্পাৰিত) তয়ে বুবদধি পরিযতমগণঞ্জে দর্পন পূর্বক 
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প্রকামকামেযু বৃভিঃ স্থনির্দায়ং, নিশান দীর্থাত্মতিরামিতা ভূশম্। 
মস্তি ম্দং শ্রমখেদিতোরসঃ, ক্ষপীবসানে নরষৌবনাঃ স্বিয়ঃ ॥ %। 
মনোজ্ঞকুর্পাসকপীড়িতস্তনাঃ, সরাগকৌযেয়বিভৃষিতোরসঃ | 
নিবেশিতান্তঃকৃত্থমৈঃ শিরোরুহৈধিভূষয়ন্তীব হিমাগমং স্িয়ঃ ॥ ৮ ॥ 
পয়োধরৈঃ কুক্কুমরাগপিঞ্জারৈঃ, স্থখোপসেবোর্নবযৌবনোত্মতিঃ | 
বিলাসিনীনাং পরিপীড়িতোরসঃ, স্বপস্তি শীতং পরিভূয় কামিন: ॥৯| 

স্বগন্ধিনিশ্বাসবিকম্পিতোতপলং, 

মনোহরং কামরতিপ্রবোধকম্। 

নিশাস্থ হষ্টাঃ সহ কামিতিঃ জিয়ঃ, 
পিবস্তি মগ্ভং মদশীয়মুন্তমম্ ॥ ১০ | 
মপগতমদ্রাগা ফোষিদেকা প্রভাতে, 

কুতবিনতকৃচাগ্রা পতারালিঙ্গনেন । 

প্রিয়তমপরিভুক্তং বীক্ষামাণা গদেহং, 
ব্রজতি শয়নবাসাদ্বাসমন্থাদ্ধসস্তী ॥ ১১ ॥ 

০৯ শীত পিসি সি 

হইয়া তাহাঁদিগের পূর্বাপরাধ বিস্বত হইতেছে ॥৬॥ (দেখ), এই সময়ে 
নবযুবতী,রমণীর| রাত্রিকালে যুবাগণের সহিত পুনঃ পুনঃ নিরতিশয় নির্দয়তাবে 
হতসন্তোগ করিয়া যামিনীপ্রতাতে মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতেছে, রতিশ্রমবশে 
হানে বকষ-স্থল অবসর হইয়া পড়িতেছে ॥ ৭॥ কামিনীগণ মনোহর কুর্পাস 
গাটুশি দ্বারা স্তনমগ্ুল আবৃত, বজ্তবর্ণ কৌবেয়বন্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থৃল বিভৃষিত 
“৭ কেশগাশমধ্যে কুস্থম নিবেশিত করিয়া যেন শিশিরাগমকে অধিকতর 
বডষিত করিতেছে ॥ ৮॥ এই সময়ে কামিগণ বিলাসিনীদিগের কুদ্কুমরাগরক্জিত 
$নধযৌবনের উষ্ণতার আধারত্বরূপ সুথসেব্য স্তনফগুল দ্বারা বন্গঃস্থলে পরি- 
মদত হইয়া শীতকে পরাজয় পূর্বক সুখৈ নিদ্রিত রহিয়াছে ॥৯॥ রজনীগণ এই 
বর যামিনীযোগে কামিগণের সহিত পুলকিত হইয়া উদ্মাদকর অত্যুতষ মদিবা 
নি করিতেছে) এ সকল মত্ত কামিগণের নিশ্বাসে বিফম্পিত উৎপলগন্ধে পরি- 
মনোহর এবং কামরতির উদ্দীপক ॥ ১০ প্রভাতকালে পতির আলিঙ্গনবশে 
শনতনী কৌন প্রমদা যদমন্তুত! অপগত হইলে মিজ দেহ প্রিয়তম কর্তৃক পঙ্ষি- 
ই দেখিয়া হাসিতে হাসিতে শয়মগু হাতে গহাস্বরে প্রস্থান করিতেছে ১১.) 
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অগুরুস্থরভিধুপামোদিতং কেশপাশং, 

গলিতকুস্থমমালং কুঞ্চিতাগ্রং বহস্তী । 

ত্জতি গুরুনিতন্বা নিন্ননাভিঃ স্মধা।, 

উষসি শয়নবাসং কামিনী চীরুশোভা ॥ ১২ ॥ 

কনককমলকান্ত্তৈঃ সষ্ত এবাম্ুধৌতৈঃ, 
শ্ববণতটনিষ্লৈঃ পাটলোপান্তনেত্রৈ; ৷ 

উস বদনবিষ্বৈঃ স্্ধসংযুক্তকে শৈঃ, 
শ্রিয় ইব গৃহমধো সংস্থিতা যোষিতোহগ্ত ॥ ১৩। 

পৃথুজঘনভরার্তাঃ কিঞ্চিদানভ্রমধ্যাঃ, 
স্তনতরপরিখেদান্মন্দমন্নং ব্রজন্তাঃ। 

স্বরতশয়নবেশং নৈশমাণু বিহায়, 
দধতি দিবসযোগ্যং বেশমন্যাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৪ ॥ 

নখপদকৃতভঙ্গান্ বীক্ষ্যমাণা৷ স্তনাস্তান্, 

অধরকিশলয়াগ্রং দস্তভিন্নং স্পৃশস্ত্যঃ | 
অভিমতরতবেশং নন্দয়ন্ত্যস্তরুণ্যঃ, 

সবিতুরুদয়কালে ভূষয়ন্ত্যাননানি ॥ ১৫। 
সি 

মনোহরশোভাময়ী,বিশালনিতম্বা, গভীরনাতি, ক্ষীণমধ্যা কোন অবলা প্রতাতকা 

সুগন্ধি অগ্রুধূণে ধৃপিত, মান্যশৃ্ট, কুচিলাগ্র কেশপাশ ধারণ পূর্বক "যন? 

পরিত্যাগ করিতেছে ॥ ১২॥ প্রভাতকালে কামিনীগণের আকর্ণবিশ্রান্ত 

কাঞ্চনপন্সের ন্যায় মনোহর, সগ্ভজলধৌত ও তাহার প্রান্ততাগ আরবর্ণ হইয়াছে 

কেশপাশ স্বন্ধদেশে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে ; তাহারা! সেইরূপ মুখর 

সুশোভিত হইয়া গৃহাত্যন্তরে বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ১৩। কেহ কেহ বিশ 

জঙ্থনতরে অবসর হইয়া বক্ষোভারবহনের কষ্টে মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছে এ 

রাক্রিকালীন বিলাসবেশ বিপর্ভন পুরঃসর দিবসের উপযুক্ত বেশ ধা; 

করিতেছে ॥ ১৪॥ রাত্রিকালীন সম্ভোগ হেতু প্রমদাগণের শুনঘয প্রিযবনন 

নখঘবারা ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় বিশৃঙ্খলতাব ধারণ করিয়াছে এবং চুষন ও দশনাঘা 

বারা গও) ওঠ ও মুখ বিবর্ণ হইয়! উঠিয়াছে। সুতরাং লজ্জাবশে,তাহারা গৃহ 

তারে লু্ারি্ হইতেছে ॥ ১৫ : এই খডুতে শািধা। খড় ও হও রি 
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প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ, 
প্রবলস্বরতকেলির্জাতকন্দর্পদর্পতি। 

প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসম্তাপহেতুঃ, 

শিশিরসময় এষঃ শ্রেয়দে বোহস্্ নিত্যম্॥ ১৬) 

ইতি শিশিরবর্ণনম্॥ 

বসন্ত-বর্ণনম্। 

প্রু্চতান্কুরতীক্ষসায়কো, দ্বিরেফমালাবিলসন্ধমুগ্ডণঃ | 

মনাংসি ভে্ত,ং স্থুরতপ্রসঙ্গিনাং, বসম্তযোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১॥ 

মা; সপুষ্পাঃ সলিলং সপন্সং, স্ত্িযঃ মকামাঃ পবনঃ স্থৃগন্ধিঃ | 

সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ, সর্ববং পরিয়ে! চারুতরং বসন্তে ॥ ২ ॥ 
বাগীঞ্জলানাং মণিমেখলানাং, শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাম্। 

চতদ্রমাণাং চিনি দ্দাতি সৌরভ্যময়ং বসন্তঃ ॥ ৩। 

মাণে উৎপন্ন হয়, লোকের হৃদয়ে রি বলবতী বর্জেক এবং 
র্পও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রিয়জনবিরহীদিগের চিত্ত সন্তপ্ত 
মাউটে। এই শিশিরসময় তোমাদিগের কল্যাণবিধান করুক ॥ ১৬ 

প্রতমে! সবুরতকামিগণের চিত্ত বিদীর্ঘ করিবার জন্য যোদ্বপ্রর বসস্ত উপস্থিত 
ধ। বিকসিত সহকারমুকুল এই যোস্কৃপ্রবর বসস্তের তীক্ষ শর এবং প্রমরমাল। 
রূপে শোতা পাইতেছে ॥ ১॥ এ সময়ে বৃক্ষসকল কুস্ুমিত, সরোবরসকল 
 কামিনীকুল সকামা, পবন স্ুন্পূ্ণ, প্রদোষকাল প্রীতিকর এবং দিবা- 
গরদীয়। প্রিযতমে | দেখ, বসন্তকাল সকলই মনোহর ॥ ২॥ এই বসন্ত 
£রোবরজল, মণিময কাকীদাম (চজ্হার ), চন্্রকিরণ) রমণীজন এবং পুম্প- 
বাত আাযবক্ষ-_এই সফলের শোভা সম্পাদন ফরে ॥ও এ সময়ে বিবালিনী 



৫৩৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

ুবস্তরাগারুণিতৈদু'কুলৈনিতস্ববি্বানি বিলাসিনীনাম্। 
তত্বংশুকৈঃ কুক্কুমরাগগৌরৈরলঙ্থিঘৃন্তে স্তনমগ্ুলানি ॥ 8 | 
বর্ণে যোগ্যং নবকর্ণিকারং, চলেয়ু নীলেষফলকে্শোকঃ। 

পুষ্পঞ্চ ফুল্পং নবমল্লিকায়াঃ, প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনস্থ ॥ ৫। 

স্তনেষু হারাঃ সিতন্দনার্্রী, ভুজেষু সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি। 
্রয়ান্তযনঙ্গাতবরমানসানাং, নিতন্থিনীনাং জঘনেষু কাঞ্চয; ॥ ৬। 

সপত্রলেখেষু বিলাসিনীনাং, বক্জে,যু হেমান্ুরুহোপমেধু। 
স্তনান্তরে মৌক্তিকস্জাতঃ, স্বেদোদগমো বিস্তরতামুপৈতি ॥৭। 
উচ্ছা য়্তযঃ শ্লথবন্ধনানি, গাত্রাণি কন্দর্পসমাকুলানি। 
সমীপবর্তিষধুনা প্রিষ়েু, সমু্স্থকা এব ভবস্তি নার্যযঃ ॥ ৮। 

তনূনি পাণুনি মদালসানি, মুন্মু'হুজস্তণতৎপরাণি। 
অঙ্গান্যনঙ্গঃ প্রমদাজনন্য, করোতি লাবণ্যরসোত্স্কানি ॥ ৯॥ 

নেত্রেু লোলো মদিরালসেষু, গণ্ডেষু পা কঠিনঃ স্তনেযু। 

মধ্যেযু নিম্নো জঘনেযু পীনঃ, স্ত্ীণামনঙ্গো বধা স্থিতোহগ্ত ॥১০। 

রমণীর! কুসুস্তপুপ্পের বর্ণে অন্ুরঞ্জিত বস্ত্র দ্বারা নিতম্বদেশ এবং কুন্কুমরাগরা 
হুক্সবসন দ্বারা স্তনমগ্ডল অলঙ্কৃত করিতেছে ॥ ৪॥ এই খতুতে কামিনীগ 

কর্ণালঙ্কারযোগ্য নবকর্ণিকারৃপুষ্প, নীষ্বর্ণ চপল অলকে বিস্টাসযোগ্য' অশে 
পুষ্গ ও গ্রফুল্প নবমল্লিকাপুষ্প পরম শোভা ধারণ করে ॥ ৫ ॥ এই সময়ে মদনা 

নিতম্বিনীগণের স্তনমগুলে শ্বেতচন্দনাক্ত হার, হস্তে বলয় ও অঙ্গদর এবং জনয 

কাঞ্চীদাম সঙ্গলাত করে অর্থাৎ পেই সেই অঙ্গে রমণীর এ সমস্ত অলঙ্কার ধ 

করিয়| থাকে ॥৬॥ এই সময়ে বিলাসিনী রমণীরা কনকপন্নসর্মশ মুখমং 

গঞ্জরচন। করিলে সেই বদনপক্মে এবং বক্ষঃস্থলে বিন্দু বিন্দু ঘর্শসঞ্চার হ 

ুক্তাপংক্তির স্তায় শোতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৭, এই সময়ে প্রিয়বন্নতদিগের ব 

জর্জরিত আন শিথিলবন্ধ হইয়া পড়িতেছে ; তাহার! নিকটবর্তী হইবামান্র ৫ 

গণ (জাবিঙলনাভিলাবে ) উৎকঠিত হইয়া উঠিতেছে॥ ৮) কামিনীগণের 

ম্রতরে অলস, পাও্বর্ণ ও কশ হইয়া পড়িতেছে ; তাহার! (নিশাজাগরণ হে 

হে বৃত্ধণ ( হাই ) ভুলিতেছে ; এইবরপে অন সেই.অনমাকুলকে 
মম্পাছনে ও হুালাগে উৎক করিতছে।,৯.0:1এই গ]ুতে অনদ বহি 



ধতুলংহারম্। ৫৩৭ 

ন্গানি নিপ্রালসবিভ্রমাণি, বাক্যানি কিকিস্মদলালসানি। 
ক্ষেপজিদ্ধানি চ বীক্ষিতানি, করোতি কামঃ প্রমদাজনানাম্। ১১। 
রিয়ঙুকালীয়ককুক্কুমানি, স্তনেষু গৌরেবু বিলাসিনীভিঃ। 
আলিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাভিম্দালসাতিম্বগনাভিযুক্তম্ ॥ ১২ ॥ 
গুরণি বাসাংসি বিহায় তৃর্ণং, তনূনি লাক্ষারসরপ্তিতানি। 
ন্লন্ধিকালাগুরুধূপিতানি, ধত্তে জনঃ কামশরানুবিদ্ধঃ ॥ ১৩॥ 
পংস্কোকিলশ্চতরসাসবেন, মত্তঃ প্রিয়াং চুন্বতি রাহ 
গুন্ ছ্বিরেফোহপ্যয়মনতুজ্থং, প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটুম্॥১৪। 
তামপ্রবালস্তবকাবনত্রাশ্চুতদ্রমাঃ পুষ্পিতচারুশাখাঃ। 
ু্বস্তি কামঃ পবনাবধৃতাঃ, পর্যৃত্স্কং মানসমঙ্গনানাম্ ॥ ১৫ ॥ 
আামূ্নতো৷ বিদ্রমরাগতাত্রং, সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ। 

িদিগের দেহে অবস্থান করিতেছে? এ দেখ, মদিরালস চক্ষুতে চঞ্চলভাবে, 
গুদশে গারুরূপে, স্তনতটে কঠিনতাবে, নাতিদেশে গভীররূপে এবং জঘন- 
দেখে আয়ভ্ভাবে শোভা পাইতেছে ॥১০॥ কামদেব প্রমদাকুলের মঙ্গ নিদ্রাবশে 
। নবাক্যু মদবশে জড়তাযুক্ত এবং কটাক্ষ জক্ষেপবশে কুটিল করিয়া 
ঘতেছে॥ ১১॥ মদতরে অলস বিলাসিনী অঙ্গনাগণ এই সময়ে গৌরবর্ণ স্তন- 
গুলে ও"সর্বাঙ্গে প্রিয়, কালীয়, কুন্ুম ও মুগনাভিযুস্ত চন্দন বিলেপন 
রিতেছে॥ ১২॥ এই সময়ে পুরুষগণ কামশরবিদ্ধ হইয়া আস্ত স্ুলবন্ত্র পরিত্যাগ 
ক লাক্ষারসরঞ্জিত ও নুগদ্ধি কালাগুরুবাসিত হুল্ম বস্ত্র পরিধান করিতেছে 8১৩ 
[ফিলেরা আত্রযুকুলের রসপানে মত্ত হইগ্বা অন্থ্রাগ ও হর্যভরে প্রিয়তম। . 
[কিলাকে চুম্বন করিতেছে এবং মধুকরও প্রীতিকর কমলমধু পান করিয়া গুন্ [থান করিতে করিতে প্রিয়তমার "সস্তোববিধানে প্রত হইতেছে ॥ ১৪ ॥ কল ভাষবর্ ল্নব্তবকে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, মনোহর, শাখাসমূহে 
"কাম হওয়ায় শোভা পাইতেছে; & সকল বৃক্ষ বায়ুভরে কম্পিত হইয়া 
শাকুলের চিত্ত নিরতিশয় উৎকঠ্িত করিয়া তুলিতেছে ॥ ১৫॥ অশোকবৃক্ষ 
দেশ পর্ন ্রবানবর্ণের স্তায় তাত্বরণ পুষ্প ও পল্পব ধারুণ করিয়াছে । দারা নববতীগণের খোকছীন যায়ও শোকসনাকূল হইয়া উঠিতেছে।১৬।. 



৫৩৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

মত্তদ্িরেফপরিচুদ্ধিতচারুপুষ্পা, 
মন্দানিলাকুলিতনঅমৃদ্প্রবালাঃ | 

কুর্বস্তি কামিমনসঃ সহসোৎস্থকত্বম্ 

বালাতিমুক্তলতিকাং সমকেক্ষ্যমাণাঃ ॥ ১৭ ॥ 

কান্তাননদ্যুতিমুষামচিরোদ্গতানাং, 

শোভাং পরাং কুরবকদ্রমমঞ্জরীণাম্। 

ৃষট। প্রিয়ে! সহদয়স্ত ভবেক্ন কম্ত, 
কন্দর্পবাণনিকরৈর্যথিতং হি চেতঃ ॥ ১৮॥ 
আদীপ্তবহ্িসদৃশৈর্মরুতাবধুতৈ, 
সর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুন্তমাবনজৈঃ। 
সম্ভো বসন্তসময়ে সমুপাগতে হি, 

রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥ ১৯। 

কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভিবিভিন্নং, 
কিং কর্ণিকারকুস্থুমৈর্ন কৃতং ন দগ্ধম্। 
যঃ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্বচোভি- 

যুনাং মনঃ স্থবদনানিহিতং নিহস্তি ॥ ২০। 

পুংস্কোকিলৈঃ কলধচোভিরুপাত্তহর্ষৈ, 

কৃজসতিরুম্মদকলানি বচাংসি ভূলৈঃ | 

নবীন মাধবীলতিকার মৃহ পল্পবসকল মন্দ মন্দ বাযুতরে আকল্পিত ও' 

হইতেছে; মত্ত অলিকুল উহার মনোহর পুণ্পে ঘসিয়া চুন করিতেছে) 

দেখিয়। কামিগণের চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিতেছে ॥ ১৭॥ নবজাত কুরবৰ 

মঞ্জরী প্রিয়তমের মুখকান্তিকে হরণ করিয়াছে, তাহার সেই মনোহর শোতা 

কোন্ সচেতন প্রাণীর হৃদয় মদনবাণে ব্যথিত না হয়? ১৮। & দেখ, বং 

দীপ্ত অগনিভজ্য রকতবর্ণপুম্পতারাবনত কিংগুকবনম্থলী বাযুতরে কি 

রব্রধারিনী নববধূর স্তায় শোভা গাইতেছে ॥ ১৯। গুবগক্গীর চট 

কুটিল কিংগুকপু্ দর্শন করিয়া কি এই সময়ে ুবতীগতহাদ যুব /থ 
বিদীর্ণ হয় না?. অথবা কুনুমিত কর্ণিকারপুশ 'মর্শনে দ হাঁ না বে 

পপ পগনদ পরা জ করিয়া! ফেলিতেছে। ২.। 



ধতুসংহারমূ। ৫৩॥ 

লজ্জান্থিতং সবিনয়ং হাদয়ং ক্ষণেন, 
পর্য্যাকুলং নিজগৃহেহপি কৃতং বধূনাম্ ॥ ২১ ॥ 

আকম্পয়ন্ কুহ্থমিতাঃ সহকারশাখাঃ, 
বিস্তারয়ন্ পরভূতম্ত বচাংসি দিক্ষু । 

বায়ুবিবাতি হৃদয়ানি হরন্ নরাণাং, 

নীহারপাতবিগমাত স্বভগো বসন্তে ॥ ২২॥ 

কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূহসিতাবদাতৈ- 
রুষ্োতিতান্্যপবনানি মনোহরাণি । 

চিত্বং মুনেরপি হরস্তি নিবৃত্তরাগং, 

প্রাগেব রাগকলুিতানি মনাংসি যুনাম্ ॥ ২৩॥ 
আলম্ঘিহেমরশনাঃ স্তনসক্তহারাঃ, 
কন্দপ্র্দর্পশিথিলীকৃতগাত্রয্ট্যঃ 

মাসে মধ মধুরকোকিলভৃঙ্গনাদৈ- 
ার্ষ্যো হরস্তি হৃদয়ং প্রসভং নরাণাম্ ॥ ২৪॥ 
নানামনোজ্ঞকুস্থমদ্রমভূষিতান্তান্, 

 সৃষ্টা্নপুষ্টনিনাদাকুলসামুদেশান্। 
পপি শী পিপল, 

গুঙ্কোকিল্লগণের কলকুজনে এবং মদমত্ত শ্ভৃঙ্গকুলের গুঞ্জনে নিজ নিজ গৃহেও 
ফলবধগণের বিনয়নমর সলজ্জ হৃদয় ক্ষণকালমধ্যে পর্য্যাকুল হইয়া উঠিতেছে ॥২১। 
এই বসন্তধতুতে হিমরাশি বিদুরিত হওয়াতে মন্দ মন্দ বায়ুকুস্ুমিত আত্রশাখা 
বষ্িত ও কোকিল্গণের কুহুরব চতুর্দিকে বিস্তারিত করিয়া মানুষের মন হরণ 

খুবাহিত হইতেছে ॥ ২২॥ কামিনীকুলের সবিলাস হান্তের স্তায় শুত্রবর্ণ 
বিরাজিত মনোরম উপবনসমূহ প্রথমেই ত -যুবকবৃন্দের রাগকমূবিত 

খপনাসপৃক্ত ) মন হরণ করিয়াছে), ,এখন আবার ভোগনিষ্পৃহ মুনিজনের 
রণেও প্রবৃত হইতেছে ॥২৩॥ এই সময়ে চৈত্রমাসে রমণীগণ কটিদেশে 
পম কার্ধী ও ত্তনযগ্ডলে হারযষ্টি ধারণ করিয়াছে; কাষদেবের দর্পে 
তর শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; কোকিল ও ভূঙ্গকুলের যনোহর 
নত ছারা সন লোকের চিত্ত হরণ করিতেছে ॥ ২৪॥ এই সষয়ে 

শানাবিধমনোয়ম পুশবৃক্ষে বিবপডিত হইয়াছে ? পুলকিত কোফিলগণ 



৫৪৯ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

শৈলেয়জালপরিণগ্ধশিলাতলৌঘান্, 

দৃষউ। জনঃ ক্ষিতিভূতো! মুদ্রমেতি সর্ববঃ ॥ ২৫॥ 

নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাতি শোকং, 

প্রাণং করেণ বিরুণদ্ধি বিরৌতি চো্চৈঃ। 

কান্তাবিয়োগপরিখেদিতচিত্তবৃত্তি- 

দূর্টাধ্গঃ কুস্থুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্ ॥ ২৬। 

সমদমধুকরাণাং কোকিলানাং চ নাদৈঃ, 

কুস্থমিতসহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রমোঃ। 

ইষুতিরিব স্তৃতীক্ষৈর্মানসং মানিনীনাং, 

তুদতি কুস্থমমাসো মন্মথেদ্বেজনায় ॥ ২৭ ॥ 

আত্রীমন্ত্রলমপ্্ররীবরশরঃ সতকিংগুকং যন্ধমূকত্যা, 

যন্তালিকুলং কলঙ্করহিতং ছত্রং সিতাংশুঃ দিতম্। 

মত্তেতো মলয়ানিলঃ পরভূতে। য্ন্দিনো লোকজিৎ, 

সোহয়ং বো তরীতরীতু বিতমুর্ভন্রং বসন্তান্থিতঃ ॥ ২৮। 

ঈষত্তুষারৈঃ কৃতশীতহর্ম, 

স্ববাসিতং চারু শিরশ্চ চম্পকৈঃ। 

তাহাঁদিগের শৃঙ্গোপরি উপবেশন পূর্বর্ষ রব করিয়া চতুর্দিক্ আকুলিত করিতে 

শিষাত্গ সকল শৈলেয়রাসিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ; ইহা দেখিয়া সকুণ বা 

আমন্দ জাত করিতেছে ॥ ২৫॥ এই সময়ে পথিক ( প্রবাসী ) ব্যকি প্রিয় 

বিষ্নহে ধিল্নচিত্ত হইয়া পুষ্পমগ্ডিত আমবৃক্ষ দর্শনে ( বিষাদভরে ) নয়ন নিম 

করিতেছে, রৌদনে প্রবৃত্ত হইতেছে, শোক প্রকাশ করিতেছে, হস্ত দ্বারা 

মানত করিতেছে এবং উচ্চস্বরে বিলাপে প্রকৃত হইতেছে
 ॥ ২৬॥ এই ম 

বত অধুক্ষর ও কোকিলের ধ্বনি, পুপিত আত্ব্ক্ষ এবং রমতীয় কর্ণিকা 

বারা কামোছ্দীপনের জন্য যেন সুতীক্ষ বাণ দ্বারা মনীধিগণের মন ব্যথিত ব 

'র্ষিতেছ্ছে ॥ ২৭ | আমের মনোহর মঞ্জরী বাহার শয়, কিংগুকপুপ বা
হার শ' 

/বষরফুল ফ্হার। ধনুকের জ্যা, চর ধাছার শ্বেতজ্র। মলয়ামিল বাহার 

হী এখং কোকিলকুষ হাহার সিরাপ সেই আকদেণ, সহচর ও 
সহিত মিমি হইয়া তোয়াদিগের কগযাপনিখান করন 0৫৮1 এ কা? 



- ধডৃসংহীরমূ। 

কুর্বস্তি নার্য্যোইপি বসম্তকালে, 
স্তনং সহারং কুস্থুমৈর্মনোহরৈ ॥ ২৯। 
রুচিরকনককান্তীন্ মুগ্তঃ পুষ্পরাশীন্, 
মৃদ্পবনবিধৃতান্ পুষ্পিতাংস্চ্তবৃক্ষান্। 
অভিমুখমভিবীক্ষ্য ক্ষামদেহোহপি মার্গে, 

মদনশরনিঘাতৈর্মোহমেতি প্রবাদী ॥ ৩০ ॥ 
পরভৃতকলগীতৈহলণদিভিঃ সদচাংসি, 
স্মিতদশনমমুখান্ কুম্দপুষ্পপ্রভাভিঃ। 
করকিসলয়কাস্তিং পল্পবৈধিদ্রমাতৈ- 
রুপহসতি বসম্তঃ কামিনীনামিদানীম্ ॥ ৩১ ॥ 

কনককমলকান্তৈরাননৈঃ পাুগৌরৈঃ, 
উপরিনিহিতহারৈশ্চন্দনার্বৈঃ স্তনান্তৈঃ। 
মদজনিতবিলাসৈরৃ্টিপাতৈমুনীন্ত্রান্, 
স্তনভরনতনার্ধ্যঃ কাময়ন্তি প্রশাস্তান্ ॥ ৩২ ॥ 
মধুস্বরভিমুখাজং লোচনে লোধতা্ে, 

* নবকুরবকপূর্ণঃ কেশপাশো মনোজ্ৰঃ। 

ন্পরিধাণ তুষারপাত দ্বারা হন্াত্ল শীতল হইলে রমণীগণ চম্পকপুষ্প দ্বার 
মনোহবু মস্তকগ্রদেশ সুবাসিত করে এবং মনোহর পুষ্পরাশি দ্বারা হারব্টরিমণ্ডি' 
ইনমগ্ল অলম্কত করিয়া থাকে ॥২৯॥ কুসুমিত আমব্ক্ষসমূহ হইতে মৃহ্মন্ 
বাম়তরে আকম্পিত হুইয়! স্বর্ণকাস্তি মনোহর পুষ্পরাশি নিপতিত হইতেছে 
গথযধ্ো প্রবাসী ব্যক্তি তাহা দেখিয়া ক্ষীণদেহ হইলেও মদনশরাখাতে যে 
াপ্ত হইতেছে ॥ ৩০ ॥ এই বসন্তকাল এখন গ্রীতিজনক কোকিলকৃজন স্বায় 
কাঁমিনীগণের মধুর বাক্যকে, কুন্দকুসুমের কান্তি বারা সন্মিত দশমশোভাবে 
এবং প্রবালসন্িত নবীন পল্লব ঘ্বারা তাহাদিগের করপল্পবকাস্তিকে উপহা, 
করিভেছে।৩১। স্তনভারাবনত রমণীরা কনকপয্মের স্তার় মনোহর পাধুষ' 
দন উপরিভাগে হারমণ্ডি চন্দন নমল এবং অনজনিত বিষাদপু্ণ রী 
শত দা গ্রশান্তচিক্তমুনিগণকেও'বিলাষভোগে জ্মতিলাবী করিয়া তুলিতেছে'ঃ৩২। 
গণের মধুগন্ধপূর্ণ মুখপদ্স। লোগপুষ্পবৎ রক্তনর্ণ নয়নঘয়। নবকুরবকপুষ্প- 



৫৪২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

গুরুভরকুচযুগ্য আোণিবিস্বং তখৈব, 
ন তবতি কিমিদানীং যোষিতাং মন্মথায় ॥ ৩৩ ॥ 

আকম্পিতানি হৃদয়ানি মনস্থিনীনাং, 
বাতৈঃ প্রফুল্লসহকারকৃতাধিবাসৈঃ। 

ংবাধিতং পরড়ূতম্ত মদাকুলম্য, 

শ্রোত্রপ্রিয়ৈর্মধুকরস্থ চ গীতনাদৈ ॥ ৩৪ ॥ 
রম্য প্রদোষসময়ঃ ্ফুটচন্দ্রহাস:ঃ, 

পুংস্কোকিলম্য বিকৃত; পবনঃ স্মৃগন্ধিঃ | 

মত্তালিযুখবিরুতং নিশি সীধুপানং, 

সর্ববং রসায়নমিদং কুম্থমায়ুধস্য ॥ ৩৫ ॥ 

ছায়াং জনঃ সমভিবাঞ্থতি পাদপানাং,' 

নক্তং তথৈচ্ছতি পুনঃ কিরণং স্থধাংশোঃ। 

হম্্যং প্রয়াতি শয়িতুং সবখশীতলঞ্চ, 

কাস্তাঞ্চ গাঢমুপগৃহতি শীতলত্বাৎ ॥ ৩৬। 

ইতি বসস্তবর্ণনম্॥ 

ইতি শ্রমহাকবি-কালিদাসকৃতং খতুসংহারকাব্যং সমাপ্তম্| 

বেষ্টিত মনোহর কেশপাশ, গুরুতার স্তনদ্ধ এবং নিতম্বগ্রদেশ এই ,সক্ 

কটকোন্টি এই সময়ে কামোদ্দীপক নহে? ৩৩1 এই খতুতে প্রহর সহকারমহ 

গন্ধে স্ুবাসিত বামুতরে মনস্থিনী রমণীগণের হৃদয় আকম্পিত হইতেছে এবং ॥ 

হত কোকিল ও মধুকরের শ্রতিস্থখকর গীতিশবে পীড়িত হইয়া উঠিতেছে। ৩ 

বুমনীয় সন্ধ্যাকাল, বিমল চন্দ্রকিরণ, পুংস্কোকিলের কৃঞ্জন, সুগন্ধী বায়ু মত্ত 

গংকির গুন্ গুন্ রব এবং রজনীযোগে মুধুপান এই সমস্ত এই ধতুতে মু 

উদ্দীপক ॥ ৩৫ ॥ এই খতুতে মানবগণ দিবাতাগে তরদ্ছা়া ও রঞ্নীযোগে চ 

কিরণ বাসনা করে, নুখনীতল হ্ধ্যতলে শয়নার্থ গমন করে এবং শীত বা 

প্রিরতমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকে । ৩৬ 

খতুসংহারকাব্য সমাণ্ড। 
* ' বারাটা 

॥ 



শৃলগার-রসাষ্্কম্। 
অবিদিতস্থখছুঃখং নিগুণং বস্তু কিঞ্চিত, 

জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে । 

মম তু মতমনজপ্মেরতারুণ্যঘূর্ণন্- 
মদকলমদিরাক্ষী-নীবিমোক্ষো। হি মোক্ষঃ ॥ ১ ॥ 

কদ] কান্তাগারে পরিমলমিলৎপুষ্পশয়নে, 

শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচযুগমহং বক্ষসি বহন্। 

অয়ে কান্তে ! মুগ্ধে ! কুটিলনয়নে ! চন্দ্রবদনে ! 
প্রদীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্। ২॥ 

সায়ং নায়মুদেতি বাসরমণিশ্ন্দ্রো ন চগুদ্যুতি- 

দীবাগ্িঃ কথমন্বরে কিমশনিঃ স্বচ্ছান্তরীক্ষে কৃতঃ | 

অ্রগতে'কোন কোন জড়বুদ্ধি বলিয়। থাকে যে, অবিদিত-সুথছুংখ (যাহাতে 
মধ বা দুঃখ বোধ নাই, সুধ বা ছুঃথ কিছুই যে জানে না,) নিগুণ বস্তই মোক্ষ 
কিন্তু আমার বিবেচনায় অনঙ্গশরে জর্জ্ররিতা, কিঞ্ৎ লোহিতবর্ণ-নয়না, মদমত্ত 
মিরাক্ষী রমণীদিগের নীবিবন্ধনমোক্ষই (নাতির অধোদেশস্থ বন্তরমোচনই। 

(মান্গ॥ ১ 

(বন্য পরম্পর কথোপকথন করিতেছেন। এক জন অপরকে জিজ্ঞাস 

করিতেছেন, )__সথে ! তুমি কি ভাবে কালষাপন করিতে ইচ্ছা কর?' বন 

উর করিলেন, রমণীয় গৃহে সুগন্ধপর্ণ পুষপশয্যায় প্রিয়তমার সহিত শয়ন পূর্ব 
যর স্তন বক্ষে ধারণ করিয়া 'অরে কাস্তে, অয়ি মুক্ধে! অয়ি কুটিলনেত্রে' 

ঘি বিধুমুখি! আমার প্রতি প্রসম্না হও” এই কথা বলিয়া প্রিয়তমার চিন 
বনাদন করিতে করিতে নিমেধের গ্ঠায় দিনপাত করিতে পারি ॥ ২৪ 

্্যাকালে কোন পতিবিরহবিধুর1 কামিনী বিভ্ান্তচিত্তে বলিতেছে।-_-এই 
বমগ্াকান'_-না। এ যে র্্য উদিত হইতেছে । চন (উদিত) হইলে এরগ 
ও ছ্যাতি হইবে কেন $ ( উ্খাল 90৮৮০ ০৬০ তত ৮১৯ ৩ 



৫88 কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

হন্তেদং নিরণায়ি পাস্থরমণীপ্রাণানিলাম্যাশয়।, 

যাবদেধারবিভাবরীবিষধরীভোগন্ত ভীমে মণ্চিং ॥ ৩। 

আয়াতি যাতি পুনরেব জলং প্রয়াতি, 
পল্নান্কুরাণি বিচিনোতি ধুনোতি পক্ষৌ। 

উন্মত্তবদ্ভমতি কুজতি মন্দমন্দং, 

কান্তাবিয়োগবিধুরো নিশি চক্রবাকঃ ॥ ৪ ॥ 

ভঙক্ত1 তোক্ত,ং ন ভূঙক্তে কুটিলবিসলতাখগুমিন্দোবিতর্কাৎ, 

তারাকারাত্ৃঘার্তো ন পিবতি পয়সাং বিপ্রষঃ পত্রস-স্থাঃ। 

ছায়ীমস্তো জিনীনামলিকুলণবলাং বীক্ষ্য সন্ধ্যামসনধ্যাং, 
কান্তাবিশ্রেষভীরুদিনমপি রজনীং মগ্যতে চক্রবাকঃ ॥ ৫॥ 

মিনি: 2/%৯৮১১৩১৪৪৪১৪ নি
 

চন্দ্র হইলে তাহার কিরণে দেহ স্নদ্ধ হইত । ) তবে কি ইহা দাবাগি ?_তাহার 

বা সম্ভব কি? দাবাগি হইলে অন্বরতলে দেখা দিবে কেন? তবেকিবন্তরা 

না, তাহাও নয়, নির্মল অন্তরীক্ষে বস্তরের আবির্ভাব কিরূপে হইবে? (আাক 

মেঘাচ্ছন্ন হইলেই বজ্রের সম্ভাবনা হইত)। হায়! বুঝিয়াছি, প্রোিতততর্ 

(যাহাদিগের পতি বিদেশবাসী ) রমণীকুলের প্রাণবায়ু, গ্রাস করিবার বাধন 

ঘ্োরতরা। রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে? ভুজঙ্গিনীর দেহস্থিত ভীষণ মণি থেরণ প্রা 

ঘাতী; এই বিভাবরীও বিরহিনীদিগের পক্ষে সেইরূপ সন্দেহ নুই।€ 

( দিবাড়াগে চক্রবাক ও চক্রবাকী পরম্পর মিলিত থাকে, কিন্ত াব্রিকানে উহ 

(দের বিচ্ছেদ ঘটে, একত্র থাকিতে পারে না; একটি জলাশয়ের এ পারে ও অগ্ 

অপরপারে পৃথক্ পৃথক স্থানে অবস্থিতি করে? ইহাই বিধাতৃবিহিত নিয়ম) ক
াছে 

রাক্রিকালে বিরহবশে উভয়েই ব্যাকুল হইয়া উঠে। কবি তাহাই বর্ণন! করিত 

ছেন')।--এই যামিনীযোগে চক্রবাক প্রিয়তমাবিরহে কাতর হইয়া একব 

জআজিড়েছে, একবার গমন করিতেছে; (এপার ওপার ছুটাছুটি করিতেছে 

ুনর্ার কবরমখ্যে পতিত হইতেছে? কধন বা পল্সের অনুর চয়ন করিতেছে 

কখন ব। গক্গঘয় কম্পিত করিতেছে; 
কখন বা উন্মস্তবৎ মন্দ মন্দ ধ্বনি ক 

তেছে। অহো! ক্তবাক কান্তার বিরহে বিধুর হইয়া উঠিয়াছে॥৪। চক 

পরের বর মুখানখণড ভাঙ্িয়া ভক্ষণ করিতে নমর্থ হইকেছে নয উ
হা চন 

তাহার অয় উৎগ্প হইতেছে। কমবে মে সর্গস নিপু লগা রাঃ 

 শপশাশীও গাম ভরিতে নমর হইখেছে ছা উ শবগ জবি গং 
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গন্ধাঢ্যাসৌ ভূবনযিদিতা ফেতবী ্বর্ণব্ণা, 
পদ্পভ্রান্ত্যা চপলমধূপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত। 
অন্ধীভূতং কুম্থমরজসা কণ্ট কৈলুমপক্ষঃ, 
স্থাতুং গন্তং দ্য়মপি সে ! নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ ॥ ৬। 
তং বীক্ষ্য বেপধুমতী সরসাঙ্গষটি- 

নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধ তমপয়ন্তী | 
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ, 
শৈলাধিরাজতনয়! ন যযৌ ন তস্থো॥ ৭॥ 

নিট তারকামগুলী বলিয়া বোধ হইতেছে। ভ্রমরসকল উপবেশন করাতে পর্প- 
মূহ্র বর্ণ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে ; জলগর্ভে সেই সকল পন্নের ছায়। দেখিয়া 
াস্তাবিরহবিধুর চক্রবাকের এরপ ভ্রান্তি জন্মিতেছে যে, সে অসন্ধ্যাকে সন্ধা ও 
দিবাকে যাষিনী বলিয়া জ্ঞান করিতেছে; (ভ্রমর কুষ্ণবর্ণপদ্ম লোহিতবর্ণ স্বৃতরাং 
দিবাকি রাত্রি, তাহা চক্রবাক কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছে না )॥ ৫ ॥ 
কেতকী স্ব্ণবর্ধা, উহার গন্ধও মনোহর, ইহা ভূবনবিদিত। চঞ্চল মধুকর পল্সত্রষে 
যেমন উহার পুষ্পমধ্যে পতিত হইয়াছে, অমনি পুষ্পপরাগে তাহার চক্ষু অন্ধ ও 
কে প্ষ ছিন্ন হইয়া গেল) এ দেখ সথে! ভ্রমর আর পুষ্পমধ্যে অবস্থান 
করতেও গারিতেছে না, প্রস্থান করিতেও স্মর্থ হইতেছে না॥ ৬॥ 

(পার্বতী যখন মহাদেবকে পতি লাত করিবার জন্য তপস্া করে সেই 
মর ঠাহীর মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য দেবদেব পণুপতি ব্রহ্মচারিবেশে 
তীর আশ্রমে উপস্থিত হন এবং কথোপকথনচ্ছলে তাহার নিকট শিবের নিন্দা 
রন। অযথা নিন্দা শুনিয়া পার্কতীর ক্রোধের উদয় হয়; যে স্থানে সজ্জনের 
দা হ। তথায় অবস্থান করা ধর্ধবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়। পার্বতী সে স্থান হইতে" 
ধান করিতে উদ্যম করেন; স্বরা প্রদর্শন করাতে তাহার বক্ষঃস্থল হইতে বহধল- 
বত হইয়া গড়ে। তখন মহেশ্বর নিজ ঘু্তি ধারণ পূর্বক সহান্তে পার্কতীকে 
ব্রেন ার্বতীর হৃদয় তখন সাৰিকরসে পূর্ণ হয়, দেহয্টি কম্পিত হইতে 
কে এবং সর্ব মবেদজলে আগত হইয়া উঠে। তিমি প্রস্থান করিতে অতি- 
হইয়া একটি গদ উত্তোলন করেন, আর একটি পদ ভূষিতেই সংলগ্ন ধাকে। 
নিত পাধনিশক্েই রহিল। কবি লেই অব বনি কমটিতেছেন। )_ 
ঘমবকে দর্শনমাত্র গৌরী কম্পিত হইয়া উঠিলেন, তাহার অঞগষি সরস (দ্গ্তা- 
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কা কাবল! নিধুবনশ্রমগীড়িতাঙ্গী, 

নিদ্রাং গতা৷ দয়িতবাহলতানুবন্ধ। | 

স। স তু যাতু ভবনং মিহিরোদগমোহয়ং 

সঙ্কেতবাক্যমিতি কাকচয়। বদস্তি ॥৮ ॥ 

ইতি প্রীমহাকবিকালিদাসকতং শৃঙ্গার-রসাষ্টক-কাব্যং সমাপ্তমূ। 

প্লীত) হইল, তিনি ভূতলে নিক্ষেপের জন্য যে চরণখানি উত্তোলন করিয়াছি 
তাহা সেইরূপই রহিল। পথিমধ্যে কোন পর্বত দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইলে নদী। 

অগ্রবস্তিনী হইতে পারে না, গিরিরাজনন্দিনী পার্বতীও সেই সময়ে সেইরূপ ' 

প্রাপ্ত হইলেন) সেস্থান হইতে প্রস্থান করিতেও পারিলেন না, স্থির থাবি 
সমর্থ হইলেন না ॥ ৭॥ 

( রজনীপ্রতাতে বায়সের। “কা! কা' ধ্বনি করিয়! থাকে । তাহাই নক্ষ্য ব 

কবি বলিতেছেন । )__বায়সগণ 'ক1 কা” শবে এই সঙ্কেতবাক্য প্রচার করি! 
যে, কোন্ কোন্ অবল! সুরতশ্রমে অবশাঙ্গী ও প্রিয়বল্পভের বাহুলতায় « 

হইক়| নিপ্রিত রহিয়াছ, শীঘ্ব তাহারা উঠিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন কর) এ 

সুর্য্যোদয় হইল॥ ৮ ॥ ূ 

শৃঙ্গার-বসাইঈক সমাপ্ত । 



শূঙ্গারতিলকম্। 
বাহু দো চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলাজলং, 
শ্রোণী তীর্থশিলা চ নেত্রশফরং ধন্মিল্লশৈবালকম্। 
কাস্তায়াঃ স্তনচক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈ- 
দগ্ধানামবগাহনায় বিধিন। রম্যং সরো নির্ট্িতম্ ॥ ১॥ 

আয়াতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াতি মে স প্রভু, 

প্রাণা যান্ত বিভাবসৌ যদি পুনর্জন্মগ্রহং প্রার্থয়ে । 
ব্যাধঃ কোকিলবন্ধনে হিমকরধ্বংসে রাহ্গ্রহঃ 

কন্দর্পে হরনেত্রদীধিতিরহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ ॥ ২॥ 

(কৰি টিতে নরোবররূপে রা করিতেছেন; সরোবরে যে সমস্ত 

[থাকে কামিনীগণেও তাহাই আছে, ইহাই দেখাইতেছেন। )--রমণীদিগের 

 ূণালস্বরপ, মুখ পর্স্বরূপ, অঙ্গের লাবণ্য জলম্বরূপ, নিতম্ব সোপানস্বরূপ 
ত্র সরীস্বরূপ, স্তনদ্ধয় চক্রবাকযুগলম্বরূপ এবং কেশপাশ শৈবালস্বরূপ। 

৷ কৃ্্পবাণাগ্সিতে দগ্ধ পুরুষদিগের অবগাহনার্থ এই রমণীরূপ রমণীয় সরো- 
নির্মাণ করিয়াছেন | ১ ॥ 

(কোন রমণীর পতি বহুদিনযাবৎ বিদেশে বাস করিতেছে, অনেক দিন গৃহে 
্যাগত হয় নাই; এদিকে বসন্তকাল উপস্থিত। তদর্শনে সেই রমণী বিরহ্- 
পে দগ্ধ হইয়া! পরিতাপ করিতেছে । )-__এই ত মধুযামিনী সমাগত হইল) এ 
যদ প্রভু গৃহে আগমন না করেনন। তাহা হইলে এ প্রাণ বিরহানলেই দত্ধী- 
ওহউক। যদি পুনর্ধার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রার্থন। 
কি যেন কোকিলদিগকে বন্ধন করিবার জন্ ব্যাধ হইয়া জ্ম লই, আর চন্ত্রকে 
স করিবার জ্ঠ রাহুগ্রহ হইয়! দেহ ধারধ করি, জন্মান্তরে যেন হরনেত্রজাত 
ছিহইয়া কন্দর্পকে ভম্ম করিতে র্থ'হই এবং টাল বাবারা ধেম 
কে ব্যাকুল করিতে গায়ি॥২॥ ূ 



৫৪৮ কালিদাসের গ্রস্থাব্লী। 

কম্তুরী-বরপত্রভঙ্গনিকরো ভ্রফৌ ন গণুস্থলে, 
নো লুপ্তং সখি চন্দনং স্তনতটে ধোঁতং ন নেত্রাঞ্জনম্। 
রাগো ন '্মলিতস্তবাধরপুটে জাম্বূলসংবদ্ধিত;, 
কিং রুষ্টাসি গজেন্দ্রগমনে ! কিংবা শিশুস্তে পতিঃ ॥ ৩। 

সমায়াতে কান্তে কথমপি চ কালেন বনী, 
কথাভির্দেশানাং সখি ! রজনীরদ্ধং গতবতী । 

ততো যাবল্লীলা-কলহকুপিতাস্মি প্রিয়তমে, 

সপতীব প্রাচীদিগিয়মভবন্তাবদরুণা ॥ ৪ ॥ 

এতেষাং শৃণু কারণং সখি! পুনর্বকষ্যামি সর্বব্চ তে, 
নো রুষ্ট! রতিমন্দরে প্রিয়তমে বালে! ন মে বল্পভঃ। 

( নবীন যুবকের সহিত রতি্ুখসস্তোগান্তে প্রভাতে কোন রমনী গা্ো 
করিলে তাহার এক সথী তাহাকে বলিতেছে। )-__সখি! নবীনবল্পতের সবে 

বর্ধনার্ঘ বিগত রাক্রিতে তুমি গণ্ডদেশে যে কন্ত,রী বিল্েপন করিয়াছিলে, 
রষ্ট হয় নাই) স্তনতটে যে চন্দনলেপন করিয়াছিলে, তাহাও বিনুণ্ত হয়; 
নেত্রের কজ্জলও ধৌত হইয়া যায় নাই, তোমার অধরপুটে তাস্ুলসেবনজনিত 
রক্তিম! বর্ধিত হইয়াছিল, তাহাও স্বলিত হয় নাই; হে গজেন্ত্রগমনে ! 
কি তুমি তোমার প্রিম্নবল্পতের প্রতি কুপিত হইয়াছিল? অথবা তোমার 7 
পতি অতিশয় শিশু? ৩॥ | 

* বহুকালের পর যুব! পতি বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে রজ, 

তাহার প্রণয়িনী তৎসহ নিশাযাপনান্তে প্রতাতে গান্রোখান পূর্বক সধীর 

বলিতেছে। )__সথি! বহুদিনের পর প্রিয়বন্লত প্রত্যাগত হইয়াছেন। 

দেশের নান! কথায় অর্ধরাত্রি অতীত হইল, তাহার পর আমি প্রণয়কলহ ক 

প্রিয়তমের প্রতি কুপিত হইলাম, তাহাতেও অনেক সময় অতিবাহিত হ 

দেখিতে দেখিতে পূর্বদিক্ সপসথীনবক্বপ ঈর্যাবশে অরুণবর্ণা হয়! উঠিল নু 

বনের আশ! কিছুই মিটিল না।৪॥ র 

ূর্বাকতিত প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে সথীকে নায়িকা বঞিতেছে।_সধি! 
যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার কারণ শ্রবণ কর, পুনর্বার তোমার ? 
সমস্ত বলিতেছি। কেনিগৃহে আমি আমান ্রিয়তমের খুতি কুগিত হই 
আমার পরিরধতও বালক নহেন) কিন্তু আমারে ময়, কিতা ওক 



শৃঙ্গার-ডিলকম্। ৫৪$ 

মাং দৃষট1 নবযৌবনাং সচকিতাং কন্দর্পনদ্পাপহাং, 
ুক্তো দৈত্যগুরুঃ প্রিয়ে লহুসানলপ্রসঙ্গ; কৃতঃ ॥ ৫। 
ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমন্ুজেন, 
কুন্দেন দস্তমধরং নবপল্পবেন। 

অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা, 

কাস্তে! কথং ঘটিতবান্ুপলেন চেতঃ ॥ ৬॥ 

একো হি খঞ্জনবরো৷ নলিনী-দলন্ছো, 

দৃ্ঃ করোতি চতুরঙ্গবলাধিপত্যম্। 
কিংবা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিন্দে, 

জানামি নো৷ নয়নখঞ্নযুগ্মমেতত ॥ ৭ ॥ 

যে যে খগ্তনমেকমেব কমলে পশ্যস্তি দৈবাৎ কচি, 
তে সর্বেব কৃতিনো ভবতি স্থতরাং বিখ্যাতভূমীভূজঃ। 

বসত ুজনেত্রধঞ্জনযুগং পশ্যান্তি ষে যে জনা 

স্তে তে মন্মথবাণ-জালবিকলা মুক্ধে কিমিত্যদ্ভূতম্ ॥ ৮ | 
াশে মর্থ। দেখিয়। প্রিয়তম সহসা দৈত্যগুরুকে পরিত্যাগ করিলেন সুতরাং 
সঙ্গ হইবে কিরূপে ? ৫ ॥ 

কোন নায়িকাকে প্রতিকলবর্তিনী দেখিয়া এক নায়ক বলিতেছেন ।--প্রিয়- 

ম! ছ্িধাত| ইন্দীবর দ্বারা তোমার নয়ন, পন্প দ্বারা মুখমণ্ডল, কুন্দপুষ্প দ্বারা 
গন্ধ, নবপল্পব দ্বারা অধরদেশ এবং চম্পকদল দ্বারা অঙ্গষ্টি নির্মাণ করিয়া- 
ন; কিন্তু অস্তঃকরণটি পাষাণের দ্বার গড়িয়াছেন কেন? ৬ | 

কোন নবীন রসিক পুরুষ এক নধীনা! যুবতীকে সন্বোধন পূর্বক বলিতেছেন।__ 
নশীদলের উপর যদি একটিমাত্র খঞ্জনপক্ষী নেত্রগোচর হয়, তাহা হইলে চতুরঙ্- 
বর আধিপতালাভ হইয়া থাকে ; আমি অন্ত তোমার মুখকমলে লোচনযুগলয়প 
ইট ধরন দর্শন করিলাম ; জানি না; ইহ দ্বারা আমার কি লাত হইবে? ৭1 
কোন নায়ক এক স্ুচ্দরীর মনোহর নয়নযুগঞ দেখিয়! বলিতেছে। মুদ্ধে 

হারা কোন সময়ে দৈবাৎ পদ্সের উপর একটিমাত্র খঞ্জনপক্ষী দর্শন করে, 
হার কৃতী হইয়া গ্রধিত নরপতিপদ লাত করে কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তোমার 
যে যাহার ময়নরপূ ছুটি খর টগর করে তাহাদিগকে মধশরজাদে 
হয়া বিকদ হইতে হার ৮। 



৫৫ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ঝটিতি প্রবিশ গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কাস্তে, 
গ্রহণসময়বেল। বর্ততে শীতরশ্োঃ | 

অয়ি! স্থবিমল-কাস্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহু- 
গ্র্সতি তব মুখেন্দুংপূরণচন্দ্ং বিহায় ॥ ৯। 
শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়নশত শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ, 
শ্লাধাং পঙ্কবিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোহতিদাহানলঃ | 

ষশকান্তাকুচকুস্তবাহুলতিকা-হিল্লোললীলাম্মখং, 

লব্ধং কুত্তবর ! তয় নহি স্থুখং ছুঃখৈরধিনা লত্যাতে ॥১০। 

কিং কিং বক্তু মুপেত্য চূন্বসি বলানির্জ্জ ! লজ্জা ক তে, 
ব্্ান্তং শঠ! মু্চ শপখৈঃ কিং ধূর্ত! নির্ববন্ধসে। 

একদা চন্রগ্রহণের দিন গ্রহণ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে এক পরমরূপবতী যুব 

দেখিয়া কোন রসিক পুরুষ বলিতেছেন ।-_অযি সুন্দরি 
! শীত্ব গৃহমধ্যে $ 

কর, বাহিরে থাকিও না, ক্স গ্রহণের সময় আগত; তোমার স্বিমলকা 

মুখচন্্ দেখিলে রাহুগ্রহ ( গগনতলস্  পূর্ণচন্্রকে পরিত্যাগ করিয়া উহাই 

করিয়। ফেলিবে সন্দেহ নাই ॥ ৯॥ 

একটি রূপবতী যুবতী জলপূর্ণ কুস্ত কক্ষে লইয়া মন্থরগতিতে গমন করিতে 

তদ্র্শনে কোন রূপিক নায়ক তাহার বক্ষস্থিত কুস্তকে উদ্দেশ করিয়! বঙ্িতেছ 

হে কুস্তশ্রেষ্ঠ ! (খন কুম্তকার প্রথমে 'তোমাকে মৃত্তিকা দ্বারা গঠন ব 

প্রবৃত্ত হয়, তখন ) তুমি যে শুদ্ধ কাষ্ঠের তাড়ন! সহ করিয়াছিলে, তাহা গ্লাঘ 

প্রচণ্ড বৌন্ত্তাপে যে শুষ্ক হইয়াছিলে, তাহাঁও শ্লীঘার বিষয়; তোম
ার গা! 

(কুস্তকার ) পন বিলেপন করিয়াছিল, তাহাও শ্লীঘনীয় এবং পরিশেষে ৫ 

পুনরায় প্রজ্ঘলিত আগ্িতে দগ্ধ হইয়াছিলে, তাহাও শ্লাধ্য । কারণ এধন র 

কামিনীর বক্ষঃস্থলে উঠিয়া তাহার কুচকুস্ত ও বাহুলতার আন্দৌলনজনিত লী। 

প্রাথ হইতেছ; অতএব বুঝিলাম, দুঃখ বিনা স্থখলাত হয় না। (তুমি 

ধর্নপ নানাবিধ কষ্টভোগ করিয়াছিলে বলিয়াই এখন এই সুধের অর 

হইয়াছ) ॥ ১০ ॥ 

: পতির অঙ্গ পরনারীসঙ্গজনিত চিছ দেখিয়া ঈ্বাবশে, এক রমণী বি 

রে নির্লন্? কেন জামার মুখের মিকটব্ী হইয়া প
ূ চন কর 
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ক্ষীণাহং গতরাত্রিজাগরণবশাৎ তামেব যাহি প্রিয়াং, 
নির্মাল্যোজি.ঝতপুষ্পদামনিকরে কা যটুপদানাং রতিঃ ॥ ১১ 
বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহপতিবার্তাপি ন শ্রায়তে, 
প্রাতস্তজ্জননী প্রসৃততনয়া জামাতৃগেহং গতা। 
বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং স্থাতব্যম্মগুহে, 
সায়ং সম্প্রতি বর্ততে পথিক হে স্থানান্তরে গম্যতাম্ ॥ ১২ ॥ 
যামিন্তেষা গহনজল দৈর্ব্বদ্ধতীমান্ধকারা, 
নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ ক্রেশিতঃ কর্মুঃখৈঃ। 

মার লজ্জা কোথায়? রে শঠ! বন্বাঞ্চল পরিত্যাগ কর, ঘা হঙ্ 
যোজন নাই; রেধূর্ত! কেন আর নির্বন্ধ প্রকাশ করিতেছ? গত রাত্রে 
(তোমার আগমনপ্রত্যাশায় ) জাগরণ করিয়া আমি ক্ষীণ (অবসন্ন) হইয়া 
গড়্যাছি। যাহাকে ভালবাস, তাহার নিকট যাও। গন্ধশূন্ত পুষ্পদামে কি 
ঘ্পদের আসক্তি জন্মে? ১১॥ 

কোন যুবতীর পতি বিদেশে অবস্থিতি করিতেছে । একদা এক পথিক সন্ধযা- 
নন দেই পতিবিরহিণীর গৃহে উপস্থিত হইয়া রাব্রিযাপনের অভিলাষ প্রকাশ' 
করলে যুবতী সঙ্কেতে মনোভাব প্রকাশ করিতেছে 1 গৃহস্বামী বহুদিন হইল 
াার্ধবিদেশে গমন করিয়াছেন, আর তাহার কোন সংবাদই শুনিতে পাই 
1 মগ প্রতাতে তাহার জননী ( আমার শ্বাশুড়ী ) কন্যার একটি পুক্রজন্মসংবাদ 
গামা (দৌহিত্রদর্শনার্থ) জামাতৃভবনে গমন করিয়াছেন; আমি বালিকাঁ_ 
যুবতী) সুতরাং আমার গৃহে রাব্রিকালে থাকিবে কি প্রকারে? সংপ্রতি 
যাও উপস্থিত; অতএব হে পথিক! স্থানান্তরে প্রস্থান কর। (ইহার 
টপর্যয এই যে, আমার গৃহে আমি একাকিনীমাত্র অবস্থিতি করিতেছি; দ্বিতীয় 
তি নাই, আবার আমি নবযুবতী-_পতিস্রিহবিধুরা ; অতএব তুমি নির্ঝিক্ন 
শানে গরযসথথে রত্রিবাস করিতে পার ॥ ১২। 
ফন গৃহে একটি পথিক আসিয়া রাজ্রিকালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গৃহ- 

বাণী ওতাহার রসিকা যুবতী পথ ভিন গৃহে আর কেহই নাই। পতি সমস্ত দিন 
কার্যে পরিশ্রম করিয়া অবসম্ ভাবে নিঞ্জিত রহিয়াছে। তখন তাহার রসবভী ী মনধেতে গথিককে সম্বোধন পূর্বক আপনার মনোগত জভিগরায প্রকাশ তছে।--এই দেখ ঘোরতর হাস্রিলী : পরশ আরশ পগশিলসিশ ০৯ 
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বালা চাহং মনসিজ-ভয়াৎ প্রাপ্ুগাট প্রকম্পা, 
গ্রামশ্টৌরৈরয়মুপহতঃ পান্থ! নিভ্রাং জহীহি। ১৩। 
ইয়ং ব্যাধায়তে বালা! জ্ররস্াঃ কার্মা,কায়তে ্ 

কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে মনে! মে হরিণায়তে ॥ ১৪। 
ক ভ্রাতশ্চলিতোহসি বৈদ্কগৃহে কিন্তত্র শান্ত্ে রুজঃ, 
কিন্তে নাস্তি সখে! গৃহে প্রিয়তমা সর্ববান্ গদান্ হস্তি যা। 
বাতশ্চেৎ কুচকুস্তমর্দনবশাৎ পিত্রঞ্চ বক্তৃতা, 
শ্লেম্সাণং বিনিহস্তি হস্ত স্থুরতব্যাপার-কেলিশ্রমাৎ ॥ ১৫। 

অষ্রকারে আবৃত; আমার পতি নিজকার্্যে পরিশ্রম করিয়া কষ্টবোধ হও! 

নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন; আমি বালিকা? কন্দর্পের তয়ে ঘন 

কম্পিত হইতেছি; গ্রামেও চোরের বড়ই উপজ্রব; অতএব হে পান্থ! : 

পরিত্যাগ কর ॥ ১৩ ॥ 

কোন সময়ে দুই বন্ধু একত্র ভ্রমণ করিতেছে। সহসা একটি নুন্দরী যু 

তাহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল । তখন এক জন অপর বন্ধুকে সম্বোধন ক 

বলিতেছে।_-সথে ! দেখ, এই যুবতী ব্যাধের সৃশ, ইহার ভ্রযুগল শরাদ 

টায় আয়ত, কটাক্ষ শরস্বন্নপ এবং আমার মন হরিণের তুল্য অর্থাৎ "এই ব 

রূপিণী বালা ভ্রশরাসনে কটাক্ষরূপ বাণসন্ধান করিয়া আমার মনোমৃগুকে 

করিতেছে ॥ ১৪ ॥ 

এক ব্যক্তি পথিমধ্যে তাহার এক বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া ছিং 

করিতেছে।__'সথে! এখন কোথায় গমন করিতেছ ? বন্ধু উত্তর কা 

চিকিৎসকের গৃহে যাইতেছি।” প্রশনকর্তা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল 'সেখাণ 
প্রয়োজন? বন্ধু উত্তর করিল, “রোগশান্তির জন্ত অর্থাৎ আমার পীড়া হয় 

তাহারই চিকিৎসার্থ যাইতেছি বন্ধু পুনরায় বলিল, 'সথে! যে কদর 
রোগের শাস্তি করিয়া দেয়, সেই প্রিয়ত্মা'কি তোমার গৃহে নাই? ঘি ( 
বায়গ্রকোপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে গৃহে প্রতিগমন পূর্বক ্রিতমার 
মর্দন করিলেই আরোগ্যলাত হইবে ; যদি পিভাধিক্য জনবিয়া থাকে, তাহ £ 
রগরিনীর দুখনুধা পান কর, নীরোগ হইবে জার যদি দেছে কষের পরব, 

থাকে, পুরগত্যাারে রত হও। ফেবিশরমে প্রান্ত হইলেই টো? ্ 
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টিং দেহি পুনর্বালসে, হরিগায়তবোচনে। 
শায়তে হি পুরা লোকে ব্মিস্ব বিষযৌষধমূ ॥ ১৬॥ 
অন্তগ্ত। মদন্বহ্ষিশিখাবলী যা, 
সা বাধতে কিমিহ চন্দনপন্কলেপৈঃ। 
যঃ কুম্তকারপয়নোপরি পঙ্কলেপ- 

স্তাপায় কেবলমসৌ ন চ তাপশাস্ত্তযে ॥ ১৭॥ 
দুষ্ট যাসাং নয়নমৃষমাং বঙ্গবারাঙ্গানানাং, 
দেশত্যাগঃ পরমকৃতিতিঃ কৃষ্ণারৈরকারি । 
তাসামেব স্তনযুগজিতা; কুস্তিনঃ সস্তি মত্তাঃ, 
প্রায়ো মুখ; পরিভববিধোৌ নাতিমানং তনোতি ॥ ১৮। 
কুম্থমে কুস্থমোতপত্তিঃ শয়তে ন চ দৃশ্যাতে। 
বালে ! তব মুখান্তোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ম্ ॥ ১৯। 

এক হৃগাক্ষী সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া নায়ক বলিতেছে।__হে হরিণায়ত- 
নাচনে! পুনর্ধার দৃষ্টি প্রদান কর (আমার দিকে কটাক্ষপাত কর)। কারণ, 
কান হইতেই জগতে শ্রন্ত আছি যে, বিষই বিষের মহৌষধ। (তুমি একবার- 
নে কটাক্পাত করাতেই আমার দেহ জর্জরিত হইয়াছে; পুনরায় কটাক্ষ 
্কান না করিলে আর আমার পরিপ্রাণ নাই )॥ ১৬ ॥ 

কো্মব্যক্তি মদনবাণে জর্জরিত হওয়াতে অন্ত একজন তাহার তাপশাদ্ধির 
্গাত্রে চন্দনলেপন করিতেছে । তদর্শনে এক রসিকপুরুষ বলিতেছে ।-_ 
িকরণমধ্যে মদনাস্মির যে শিখাসমূহ প্রজ্জলিত হইতেছে, বাহিরে চন্দন লেপন রিলে সে আ্ালার নিবৃত্তি হইবে কেন? কুম্তকার পয়নের উপর য়ে কর্দাম, 
নি করে, তাহা তাপশাস্তির জন্য নহে, তাহাতে তাপের বৃদ্ধি হয়॥ ১৭) 
9 মল বঙ্বারাঙ্গনাগণের নয়নস্টেতা দেখিয়া পরমর্তী ককষ্ণসারের। দেশ- 

করিয়াছে (বনবাস আশ্রয় করিয়াছে ), সেই সকল বঙ্গযুবতীগণের কুচ্কুস্ত 
াপরাছিত হইয়াও হস্তিসকল মদমত হইয়া রহিদ্বাছে। ( বস্তুতঃ ইহা বিচিত্র 
পরাজিত হইলেও মূর্ঘক প্রায় তিমান ত্যাগ করিতে দেখা যায় না।১৬ 
নান যুবতীর বদকমরে মূনোহর বিমার নয়ন দর্শনে পুলকিত হইয়া এক গল িয়েছে। পু উপর পুলের উতগতি নগরী কথা টি, 
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কথমেতৎ কুচনবন্থং পতিতং তব স্থুন্দরি। 

পশ্যাধঃখননাৎ মূঢ় ! পতস্তি গিরয়োইপি চ ॥ ২০। 
অপূ্বেরা দৃশ্যাতে বহিঃ কামি্যাঃ স্তনমগ্ডলে |: 
দূরতো দহতে গাত্রং হৃদি লগ্রস্ত শীতলঃ ॥ ২১॥ 
এনং পয়োধরযুগং পতিতং নিরীক্ষ্য, 

খেদং বৃথা বহসি কিং কমলায়তাক্ষি। 

যন্মাৎ সহত্রকিরণো জনতাপকারী, 

অততান্নতঃ প্রভবতীতি কিমত্র চিত্রম্॥ ২২॥ 
কোপন্বয যদি কৃতো ময়ি পর্থজাক্ষি, 
সোহস্ত প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্তাৎ । 

পাওয়া যায় বটে, কিন্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না; পরন্ত হেবালে! তে 
মুখপন্নে দুইটি ইন্দীবরের উৎপত্তি হইল কিরূপে? ১৯॥ 

যৌবনাবস্থাতেই কোন সুন্দরীর কুচগ্বয় লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। তদর্শনে 

যুবক জিজ্ঞাসা করিতেছেন।-_সুন্দরি ! তোমার এই স্তনদ্ঘয় (এই অক্পবয়, 

বিলম্বিত হইয়া! পড়িয়াছে কেন ? যুবতী উত্তর করিল, 'রে মূর্ধ! যদি (নির, 

নিক্তাগ খনন করা যায়, তাহা হইলে পর্বতও নিপতিত হইয়! থাকে ২০। 

একটি রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া ফামশরজন্্ররিত কোন পুরুষ তাহার ব 
সম্বোধন পূর্বক বলিতেছে।-_রমণীজনের স্তনমগুলে অপুর্ব অগরি দৃষ্ট হয় 
( এ অগ্নির কি আশ্চর্য্য ও দেখ, ) দুর হইতে গাত্র দাহ করে, আর ঘ্বায়ে : 

হইল শীতল বোধ হয় ( প্রাণ জুড়ায় )॥ ২১॥ 

ঘনযুগল বিলম্বিত হইয়। পড়ায় কোন যুবতী বিষগভাবে রহিয়াছে দেখিয়া 

রসিক পুরুষ তাহাকে প্রবোধ প্রদান করিতেছে ।-_হে পম্মপলাশনোচনে ! গ 

ধরযুগলকে পতিত ( লক্ষিত ) দেখিয়া বৃথ! খেদ করিতেছ কেন? কারণ সর্ব 
ম্তাপহারী সহি ক্রধ্যদেবকেও পতিত হইতে হয়। অতান্ত হইলেই অ 
গন অবশ্থস্ভাবী, ইহাতে বিচিত্র কি? ২২॥ 

কুপিতা। গ্রপয়িনীর মানতঙ্গ করিতে না পারিয় নায়ক ধলিতেছে।-হেদ 

নয়নে! হি আদার উপর তুমি ক্রোধ করয়। থাক, তাহাই দি ,তোমাঃ 
ছা, হউক) এ বিষয়ে জার কি বলিব? তবে এই পন্গুরোধ করি যে ই? 



শৃঙ্গার-তিলকম্। ৫৫ 

আশ্লেষমর্পয় মদপ্পিতপূরববমূচ্চৈ- 
রুচ্চৈঃ সমপর্য় মর্পিতুম্বনঞ্চ ॥ ২৩॥ 

অয়ি! মন্মথচুতমঞ্ুরি ! কমলায়তচারুলোচনে ! 
অপহ্ৃত্য মনঃ ক যাসি মে কিমরাজকমত্র বর্ততে ? ২৪ ॥ 

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো, তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তুম। 
সম্প্রত্যযোগ্যশ্থিতিরেষ দেশঃ,করা হিমাংশোরপি তাপয়স্তি ॥ ২৫॥ 

কল্যাগি ! চন্দনরসৈঃ পরিষিচ্য গাত্রং, 
দবিত্রীণ্যহানি কথমপ্যতিবাহয়েখাঃ। 

আগত্য তত্তরতবতীং পরিরত্য দোর্ড্যাং, 

নেষ্যামি শীতকিরণাদতিশীতলত্বম্ ॥ ২৬॥ 

ইতি শ্রীযমহাকবিকালিদাসকৃতং শৃঙ্গারতিলকং সমাপ্তম্ ॥ 

মামি থে তোমাকে গাঢ় অলিঙ্কন ও গাঢ়তর চুত্বন করিয়াছিলাম, আমার সে 
মানি্গন ও চুন্বন ফিরাইয়া দেও ॥ ২৩। 

কোন রসিক পুরুষকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া! এক যুবতী দ্রুতগতি প্রস্থ 
করিতেছে ,নতদদর্শনে সেই রমিক বলিতেছে।--অয়ি মদনচৃতমঞ্্ররি ! অয়ি পদ 
গমাশনযনে! আমার মন হরণ র্বাক কোথায় পলায়ন করিতেছ? এটি ৭ি 
ক রাজ্য? ২৪। 

কোন পতিবিরহবিধুরা বাল! আপনার বিরহ্যত্ত্রণা জানাইবার জন্য সক্ষেতে 
খাতযের নিকট পত্র লিখিতেছে।-হে প্রাণনুনদ ! আপনার নিকট আমা 
&ই নিবেদন যে, আপনি যে স্থানে আছেন, সেইখানেই আর কিছু দিন আনা, 

করন। কারণ, সংপ্রতি (আমাদের) এদেশ বাসের যোগ্য নহে; এখাটে 
টনের কিরাণেও গাব্রদাহ উপস্থিত হয় ॥ ২৫ ॥ 

উপরি-উক্ত পঞ্জের উত্তরে স্বামী লিখিতেছেন।-_হে কল্যাণি! তি চদ্দম 
দে অন্যটি সিক্ত করিয়া আর ছুই তিন দিন কোনরূপে অতিবাহিত কর, পয 

ঘা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বাহপাশে আলিঙ্গন পূর্বক শীতরশি চক্র 
হতেও অপি ৯াত্ব ভোগ করাইৰ ॥ ২৬। 

. শ্ঙ্গায়তিলক সমাপ্ত । 



নলোদয়ঃ। 

প্রথমঃ সর্গঃ। 

হৃদয় ! সদা যাদবতঃ পাপাটব্যা ছুরাসদায়া! দবতঃ | 

অরিসমুদায়াদবতক্ত্রিজগন্ম। গাঃ ম্মরেণ দায়াদবতঃ ॥ ১॥ 
যোইজনি না গোপীতশ্চচার যো বল্লবাজনাগোগীতঃ। 

ভূর্য্েনীগোগীতঃ কংসাদেষা দ্বেষমেব নাগ্বোইগীত; | ২। 
ষদরিষু সন্নামানস্থিতয়ো। যন্,্মুদলসম্নামানঃ। 
যন্ত্র সসান্নামানঃ স্থ্র্তবভাজশ্চ পঠিতসন্নামান? ॥ ৩। 

' সমনিন্দানবনাশঞ্জনতালিকুলং যখৈব দানবনাশম্। 
দ্বিরদাদ্দানবনাশং জগচ্চ লভতে যতঃ সদানবনাশম্। ৪। 

হে হৃদয় ! ষিনি দুঃসহ পাপারণ্যের পক্ষে দীবানলম্বরূপ, (বীহাবু এ 

পাপরূপ বনভূমি তন্দীভূত হয় ), শক্রকুল হইতে ঘিনি এই ব্রিডুবনের রঙ্গ 

কন্িয়। থাকেন, কামদেব দ্বারা ষিনি পুত্রবান্, সেই যদুকুলতিলক বাসুদেব ₹ 

তুমি কখনও বিচ্যুত হইও না (তাহার উপরেই আসক্ত থাকিও) এব 

ভিষ্িউ যাবতীয় পুরুধার্থ প্রদান করিতে সমর্থ )॥ ১ দৈবকীর গর্ভে যে? 

প্রেষ্ঠের জঙ্ম, গোপিকাগণ নয়নমালা দ্বারা ধাহাকে পান করেন, (আদরের: 

্রেমকরপরণনেত্রে ধাহাকে দর্শন করেন, ) ধহার দ্বারা বনথুমতী গরিরক্ষিত 
ফায়দা সর্প ও কুবলয়াপীড় নামক হতীকে খিনি দুরীভূত ও পরাজিত ক 
ছিলেন, ফংস ধীহার প্রতি ঘ্বেষ প্রদর্শন করে, তুমি কখনও তাহাকে গরি, 

কারিওগা॥ ২। শঙ্জকুলে মাম ও মর্ঘযাদা কাহার গু হয়, ঘিনি (শৈ” 
শকটতঞ্ন করিয়া গ্রধিত হইয়াছিলেন, সংারী মীমবেরা দিরত্বর তক্তিলং 

্রতিপুরালয় ধুঁহার সংনাদাধলী গাঠ'করিরা সংসারাশ্রদ হইতে টু 
স্পপতপততী +মিএজর ধরা বিরাজগাদ, কি' নি, কি স্তি, উত্ইবা 



টি ৪: | । 

১1 ৫৫ 

 অস্তি স রাজানীতে রামাখ্যো যো গতীঃ পরাজানীতে। 

যস্য ররাজানীতে রতীণি জনঃ কুঙ্গৈ ধরাজানীতে ॥ ৫॥ 

ঘঃ সেনামাবারিপ্রকরনদীঃ শরময়ং ধুনানাবারি। 
অতরনানাধারি বাসনৈর্ধদৃভূবি বনঞ্চ নানাবারি ॥ ৬। 

অপি যো দায়াদায় ক্ষয়প্রদোংহহসি সতাং যদায়াদায়ঃ। 
করমাদায়াদায় শ্রিয়োকিরধিরাজমসিগদায়াদায়ঃ ॥ ৭ ॥ 

অবিদুরাজাদিত্যা কৃতাল্লভেদৈব তৃঃ সরাজাদিত্যা । 

যেন সরাজাদিত্যাৎ ত্রিদিবাৎ সংযুক্তশত্ররাজাদিত্যা ॥ ৮ ॥ 

নিকট তুল্য, মানবগণ ধাহার প্রসাদে শ্রেয়োলাত করে ; শ্রমরকুল যেমন একমা 

তীর নিকট হইতেই মদবারিরূপ ভোজ্য প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একমাত্র ফি 

নকলের রক্ষাবিধান করেন, অন্য কোন ব্যক্তি হইতে রক্ষার আশা নাই, এখ 

দানবর্ন বাহ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, হে হৃদয়! তুমি তাহা হইতে" বিচলিং 

হইও না॥ ৩-৪। 
ূর্বকালে পরমরূপবান্ ও পবিব্রনামা এক নরপতি ছিলেন। উৎকুষ্ট নীতি 

মর্ম তাহার অবিদিত ছিল না। তাহার শাসনসময়ে রাজ্যে অতিবষ্ঠি প্রভৃতি 
তিদৌষ লক্ষিত হয় নাই ; * সুতরাং শস্তহানিরও সম্ভাবনা ছিল না; আকরজাত 

দি প্রাপ্ত হইয়া প্রজাপুগ্ত সুধে কালযাপন করিত ॥ ৫॥ যে রাজ। সেনার? 
রীগহায়ে বাণরাশিরূপ জলপুর্ণ শক্ররূপ নদী উতীর্ঘ হইয়াছিঙ্লেন, যিনি কাচ 
মনে আসক্ত হইতেন না, যাহার রাজত্বকালে বনানী-প্রদেশ গজরাজিতে পৃ 
ইল, দোষ করিলে পুত্রের প্রতিও যিনি বধদগুবিধান করিতেন, ষীহার ধনে্াধু 
ণের সা অংশ বিদ্বামান ছিল, যিনি অধীন সামস্তন্পতিগণের নিকট কর গ্রহণ 

ক গদা-খড়ারূপ জবজীবপূর্ণ এ্্য্যাগরের নায় বিরাজ করিতেন, সেই শক্র- 
িনিহস্তা াজশ্রেষ্ঠের রাজত্বকালে বন্ুত্বর! দেবজননী অদিতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত 

অয স্বর্ন অপেক্ষাও অধিক শোভা পাইত ; স্বর্গের সহিত পৃথিবীর অক্প- 

ই পার্থক্য ছিল; সেই রাজার পৃজায় ও তাহার গুণে প্রীত হইয়া হ্থুরপতি 
85577557879 

* ঈতিদোষ বা. 

তিনটির; শমভা মৃষিকী; ধগা:। ভারি জন হবে তা) 
খতিব । জনাবৃ্টি, শলত, মুখিষ্ক, পক্ষী, জতাগসর রক্ত এই আসছি উতর রি ৭ 



৫৫৮ কালিদীসের '্স্থাবলী। 

খলসেনানাবেন্ঃ স্বাংহোকী ভূবি চ যস্ নানাবেছাঃ। 
স্িগ্চজনানাবে্ঠ প্রযতেহস্য স্বকাব্যবিরচনানাবেষ্য ॥ ৯। 

অঞ্চনিজরাজান্তেন প্রাশাসি নলেন শত্ররাজ্যন্তেন। 

_ফেমারাজ্যন্তেনশ্রিয়া৷ দিশো যস্য বিহতিরাজ্যান্তেন ॥ ১০। 

ূক্তিং মারসমানাং যোইদধদায়ুঃ সহতমারসমানাম্। 

রুদ্রকুমারসমানামজয়দৃদ্বিষতাং পডউক্তিমারসমানাম্॥ ১১। 
সাশ্বনিয়াম। ন যতঃ শ্রেষ্ট বিষ্যাস্তদা শ্রয়া মানয়তঃ। 

অধিকায়! মা নয়তঃ শত্রাবপি যস্ ধীর্ঘয়ামানয়ত; ॥ ১২ 

অহিতানামায়ন্ত ভ্রাতা ঘঃ শরণগামিনামায়স্থয | 

" গতনানামায়স্য শ্র্তঃ পিতা বীরসেননাম। যস্থ ॥ ১৩। 

ঘ 

পিপিপি শী ািপপশপিপ্পশিসি পপ পপি 

চি ্ 

২ পাপ ০ 

। 

ইন্জী বনুষ্ধরার সন্নিহিত থাকিতেন ॥ ৬-৮॥ তাহার সেনামধ্যে কাহাকেও ধঃ 

যায় নাই; ধরাতলে তাহার অসংখ্য যজ্জবেদি বিরাজিত ছিল। আমি 

সাধুর্ন্দের নিকট নিবেদন পূর্বক নিজ গাপদাগরে স্থুশোতন কাব্যরঃ 

তরণীর জন্য প্রয়াস পাইতেছি। বন্ততঃ সেই পুণ্যণীল নৃপতির, চরিত 

করাতেই আমার পাপপুগ্জ ধ্বংস হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯॥ 

দেই রাজার নাম নল। তিনি শক্ুকুল নির্শন করিয়া রাযশাসন করি 

তিনি যে সময়ে রাজ্যশাসন করেন, তখন সেই আদিত্যবৎ প্রতাপশলী 

কর্তৃক দশদিক্ সমলন্কত হইত। তিনি যথন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, কুত্রাপি 

+জয়ঙ্গুতের বি ঘটিত না। ১*॥ তিনি কন্দর্পতুর্য রূপধারণ পূর্বক স 

পরমায় ধারণ করিয়াছিলেন) মহেশ্বর-নন্দন কার্িকেয়ের ন্যায় র্যা? 

হইয়া আক্োশবান্ অরাতিকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন ১১। খতপর্ 

যে সকল রাজার! তাহার আশ্রিত.ছিলেন? তাহারা ক
েহই অস্ববিষ্তাবিশার! 

হইতে শ্রেষ্ঠ ছেলেন না । নীতি দ্বার। যেরূপ ধনসঞ্চয় হয়। 
কমলা তাহা অ 

ডাহাকে অধিক ধন প্রদান করিতেন। শত্রুর গ্রতিও তীহার সমাধি থি 

ছিল। ১২। তিনি উদ্নম ও যরসহকারে আশ্রিত শক্রগণকেও রক্ষা কর 

তিনি কগটত! ও ছলনা জারিতেদ না। তাহার পি বীরান দা 
বিরেতারে ॥ ১৩ & 



ভযাদয়কী ও ৫৫ 

* ভুব্যতনোদস্তেন দ্বিষতাং দঘশাংসি শৌভনোদক্তন। 
নীতানোদস্তেন ক্ষিতিমভজন্নহিতদস্তিনো দত্তেন ॥ ১৪ ॥ 

সচিবগিরাগোপায়মনলঃ স পৃথিবীং নিরস্তরাগোপায়ম্ঞ 
শত্রোরাগোপায়ং নীত্ব৷ নেমুর্মহত্তরাগোপায়ম্ ॥ ১৫ ॥ | 

সোইদস্তী মান্যায়াদধিকোহ্থ রিপুর্যমেত্য ভীমান্যায়াৎ ।,+ 

বৈদর্ভী মান্যা যা! ব্রিজগতি কন্যা বভৃব ভীমান্যায়াৎ ॥ ১৬॥ 
মহিততমারস্তাভিরদময়ন্তী সদৃষ্টমারমারস্তাতিঃ | 

দধতী মারভ্তাভির্ববৃধে সোরুদ্ধয়ে সমা রম্তাভিঃ ॥ ১৭ ॥ 

সা রত্বং নারীণাং নলঃ শ্রিয়ামজনি নিলয়নং নারীণাম্ 

যস্যানন্নারীণাং মরুভূবমাপদ্ঘটাবনং নারীণাম্ ॥ ১৮ ॥ 

নরপতি নল অরিকুল নির্মল করিয়৷ ধরাতলে কীর্তি বিস্তার করিয়া 
ধীহার প্রহারে ( জর্জরিত হইয়া!) শক্রদিগের হস্তি সকল ভূতলে দশন লস 

জীবন বিসর্জন করিত) সর্বত্রই তাহার জয়শব্দ নির্ঘোষিত হইত ॥ ১৪ ॥* তাহা 
মন্্ীযে সকল ব্যসনশূন্য উপদেশ প্রদান করিতেন, তদন্ুসারেই তিনি ধরণী শাস, 

করিতেন। ,প্রধান প্রধান রাজারা অপরাধ মার্জনা হেতু তাহাকে প্রণা: 
 স্রিতেন | ১৫ ॥ এ 

সেই গময়ে বিদর্ভদেশে ভীম নামে এক'ধধ্য্যশালী দত্তহীন রাজা ছিলেন 
হার একটি কন্ঠা জন্মে) কন্ঠার নাম বৈদর্ভী (বা দময়ন্তী )। সেই ভীমনদ্দিন 
তা ব্রিলোকীতলে ধন্তা ও সম্মানীয় ছিলেন। অসংখ্য অসংখ্য শক্র এই 
দ্রাছের নিকট ( সংগ্রামাতিলাষে ) উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু ( ততল্যাৎ 
ননেগলায়ন করিত ॥ ১৬ ॥ 

দন্তী মনোহর বিভ্রমাদি দ্বারা! বিলাসবতী ছিলেন; তাহার রামরস্তা সদৃশ 
্দয়ের মনোহারিতা দর্শনে উমা সনম বলিয়া! বোধ হইত? তিনি নিজ কান্তি 
যেন কদর্পকে ধারণ করিয়াছিলেন । এইরপে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয় 
তি জমে যৌবনপদবীতে আরোহণ করিলেন ॥ ১৭। দষময়ন্তী রমণীকুলের 
খা করপিণী) নলরাজাও মানবকাল্তির পূর্ণ নিকেতন। নলরাজার লক্রকুর 
হইয়া, কৌন স্থানে পরিত্রাণের উপায় নই দোখিয়া, দ্বাকর সরুতূমিতে 
1 করিয়াছিল ॥ ১৮॥ মলরাদ। আপনার তে্গ্রতাবে উদ্ভাসিত ইরা 

পি 



৫৩৪ কমিক ্াংলী ৰঁ. | 

চকমে লা ফাবন্াতষঠী ম ভেলা রাজন) 
আত্ববিসারা জন্তত্রিয়োহধিত বয়া জিতাঃ সম্ারাজস্ত; | ১১। 
নাক্ডি্নান্ভানেন প্রভাবিহীনেন শোতনোষ্ভানেন্। 

স্কুটমিভি গতিমিহ নলোহতনোস্ান্েন। ২০ 

সে]হহিতহস্তাপততঃ কাংশ্চিদপশ্টদ্ধিতায় হস্তাপততঃ | 
'সষ্টেহস্তাপততস্তান্যদমী তোষমাবহস্তাপততঃ ॥ ২১॥ 

তন্ভরসারসমানঃ সবিহঙ্গগণোত্রবীৎ সসারসমানঃ। 

গতহিংসারসমানস্ত্দ লভ্যে। নিক্রুয়ঃ স্বসারসমানঃ ॥২২॥ 

ত্বং ঝষকেত্ঙ্লাদধিকো। ভৈম্যা; স্মোইস্তিকে ববত্বা। 

রি পলা তেস্কেতনত্াসক্তা লল তৎসকাশকে ত্বঙতবা ॥ ২৩॥ 

জুসংখ্য যুদ্ধে জয়ী গ্াণ্ত হইয়াছিলেন ; এই হেতু দময়্তী সেই ক্ষতিয়রেঠ 

ক্রতিতে বরণ করিতে বাসন! করেন । নলরাজাও দমযন্ত্রীলাতে অতি 

র্মাঘিক্রন; কারণ, বৈদর্তী রূপে সংসারের সমস্ত সুন্দরী কামিনীগণকে ' 

জয় রুরিষ্বাছিলেন ॥ ১৯ ॥ 

ক্রমে কামশরে নলের শরীর জর্জরিত হইল । তিনি কামরোগে আক্রান্ত 

লেন। যেখানে হূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করে না, সেইরূপ মনোরম উদ্ভানে 

পর্ব কামসন্তাপ দূর করিতে তাহার বাসনা হইল ; তখন তিনি বারো 

উদ্থানে গমন করিলেন ॥ ২*॥ উদ্ধান্ে গমন করিয়া অরিকুলনিহস্তা, বিযুহ, 

কামজ্রদিগ্চ নল দেখিলেন, কতকগুলি হংস তথায় বিচরণ করিতেছে! উ' 

তাহারই হিতসাধনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিন। হংসদ্দিগকে দর্শনমাত্র ন 

বু খুঁতপ্ণ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ধারণ করিলেন॥ ২১| 

তখন সারসের ন্যায় শবকারী হংসের! নলকে সন্বোধন করিয়া কহির,; 

রায়! তোমার হৃদয়ে হিংসারসের উদয় হইয়াছে, আমাদিগকে অযথা কট দে 

ডোমার পক্ষে কর্তব্য নহে। তুমি নিজে যেমন সৌন্দর্য্যের আধার, আমারি 

সাহায্যে তুমি তদনুরূপ উপহার লাত করিবে ॥ ২২॥ তোমার অনয কদ। 

অন জুপেক্গাও মনোহর । তোমার স্যার রূপবতী ভীমননিনী তীর নি 

উপন্িত হইয়া আমরা তোমার প্রশংসা কীর্তন করি, তাহা হইলে 
ডোমার গতি মিরতিশয অথরাণিরহইা তোমায় গা বেন, মি $ 
(সহিত বিহার রর ॥ ২৩। 



জা 

ইতি হংসারাজীয়ানিকটং যাম্যকতেব লারামায়াণ 

জগ্ু$ঃ সারামায়া জগদুশ্চালীভিসসারামায়া ॥ ২৫ ॥ 
্রীসঙ্কাশাস্থান্ত ত্বপ্তৈমি নলম্ত শশিনিকাশাস্থাস্ত। 

অরিলোকাশাস্স্য ষদ্দি ভার্্য! স্তাঃ কুমারিকা শাস্যস্ত 18৫ ॥ 

ইতি হংসেনোদিতয়া গণেন ভৈম্যামুদারসেনোদিতয়া 1, 
নব্ভাসেনোদিতয় স্মরেণ স পুনর্নলৌকসেনোদিতয়া ॥ ২৬ | 
তাবহুধাবাযস্ত শ্রেণ্যঃ পুনরস্য সন্মিধাবা যস্য | * 

তাঞ্চা নধাবাবন্ ব্যনুবংস্তলনায় ন বিবুধাবায্থ ॥ ২৭ ॥ 

টা স বিনামানিতয়া জহে ভৈম্যা নলোহপি নামানিতয়া। 
স্থ্যং নামানিতয়। শিশ্বে চ বিচিন্ত্য তন্ত নামানিতয়া ॥ ২৮ ॥ 
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তদনন্তুর হংসকুল চারি আনন্দদাত্রী দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া €া 

মাণ বাক্য) বলিতে আরম্ভ করিল। দৈত্যশিক্পী ময়বিনির্মিত মায়া ফেঘন ষঁ 
মোহিনী, সেইরূপ চিত্তবিনোদিনী দময়স্তী সখীগণের সহিত হংসদিগের নি. 
উপস্থিত হইয়া তাহাদের কথাগুলি শুনিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥ | 

হংসেরা রহিল, “বৈদতি ! তুমি যদি চন্দ্রবদন, শক্রকুলনাশী, কুমারী অব 
গণের ন্পৃহণীয় নলের সহধর্মিণী হও, তাহা হইলে তুমি ০৪ কর্ম 
টায় শোতা ধারণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ২৫। 

হংসগণের বাক্য শ্রবণে ভীমনন্দিনীর হৃদয়ে আনন্দের উদয় হইল এবং তীহ 
চিত কামশরে বিদ্ধ হইয়া উঠিল; তখন সেই নবধুব্তী রসবতী অনির্কচর 
শোতা ধারণ করিলেন। তিনি তখন আস্ত সেই হংসদ্দিগকে পুনরাষ ৮. 
নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥ ২৬ 

জনত্তর হংসেরা যাবতীয় এই্বধে্যর আস্পদ, দেবতা অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ নলরাে 
নিকট উপস্থিত হইয়া দময়স্তীর নানার”, প্রশংসাকার্ডনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৭॥ 
সেরা নলসমীপে দময়ন্তীর প্রশংসা কীর্তন করিলে নিষধরাজ সেই বিরহ 

রা বৈরভীর একান্ত বশবর্তী হইয়া উঠিলেন ? বস্ততঃ দময়স্ত্রীর প্রতি (পু 
হইতেই) নিরতিশয় অনুরক্ত হওন্া়ুতে তাহার অধীরতা জন্মিল। এ'দিত 
পর ডোললজর টি করিতে দিনযাপন করি 
লাগিলেন ॥ ২৮ | চারা রানি 



৫৬২ কালিদানসর ্থাবলী । 

অথ স সমুদ্রাগন্ হ্ষান্তন্যালঙ্কতেঃ সমুদ্রাগস্ত |; 
যৌবনসমুদ্রাগস্থ স্বস্থতারত্ুস্থ সাষমুদ্রাগন্থা ॥ ২৯ ॥ 
দৃষট। রাজা তনুত স্বয়ংবরং বিধিবদিন্দি রাজাতমুতঃ। 
যস্য জরাজাতনুুতঃ পৃথগব্যথাসৌ জনাত্ররাজাতনুতঃ ॥ ৩০ ॥ 

তং হংসেনাপালিঃ ব্বয়ংবরং ক্ষিতিভুজাং স সেনাপালিঃ। 
'নবভাসেনাপালিঃ অগেষু ঘৈঃ শিরসিষারসেনাপালিঃ ॥ ৩১। 
তাং গাং সেনারাজিঃ স্বসদাং ষৈঃ সদারসেনারাজি। 
আয়াসেনারাজি ক্ষয়িতরিপৌ চলতি বিবুধসেনারাজি ॥ ৩২। 
সোখ পরমহস্তেন প্রাপি নলেনোৎসবঃ পরমহস্তেন। 
স্কুরিতপরমহস্তেন প্রবতৌ৷ ররিণেব তৎপুরং পরমহস্তেন ॥ ৩৩। 

“ & দিকে নরপতি ভীম দেখিলেন, সাগরতৃধরসমাকুলা ধরণীর অবঙ্কার্বর 

উদগ্গতযৌবনা, নবীনকুচযুগলশীলিনী, বরলাভে অন্থুরাগিণী কন্যারত্ব দ 
মদনজনিত গীড়ায় একাস্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তখন তিনি যং 

ন্িষে ক্তার স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ২৯॥ তিনি যাবতীয় নরপতি? 

প্রধান? বার্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াও তিনি যুবার স্ায় শোভা প্রাপ্ত হইতেন, কাম 

অপেক্ষাও তাহার অযষ্টি মনোহর ছিল ॥ ৩০। 

(শবয্ংবরের অনুষ্ঠান হইল। ) অসংখ্য অসংখ্য নরপতি সৈন্যসামন্ত সঃ 

ব্যাহারে মহাড়ম্বরে মহানন্দে স্বয়ংবরস্থলে সমাগত হইলেন। তাহাদিগের ম' 

ইন্ীনীবাদি-মনিসংরিট। ভ্রমরবিশিষ্টের ন্যায় উপলক্ষিত বত্বমাল্য সকল ৫ 

পাইতেছে ॥ ৩১॥ রণস্থলে শত্রকুল ধাহার হস্তে নিহত হয়, যিনি সুরদেনাগ 

'অবীন্থর) সেই সুরপতি দেবেন্্ও স্বয়ং ্বয়ংবর-সতায় উপস্থিত হইলেন? যাব 

নুরসেনাও পরিশ্রান্ত হইয়। বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইল। দময্তীর প্রতি অঃ 

সঞ্চার হওয়াতে সকল দেবতাই উৎসাহে সমূতসাহিত হইয়া শোতা গা 

লাগিল ॥ ৩২ ॥ ৃ 

তাদনত্তর আলাঙ্ুলঘ্িতবাহ নলরাজ! মুামহোৎসবপুর্ণ সেই ় ংবরস্থমে 

ভি হইবে: ু্কিরণে যেমন চিক উ্াসিচ হইয়া উঠে। সেই না 
চা শে জাজ যারা ভীমনগরী যারপর নাই শোতা ধারণ করিণ। 



নলোদয়ঃ। : ( 

ক্ষিগুলসন্নালীকান্ অধীতেষু মুখেন্দু তৃলিতসন্নালীকান্। 
রাজ্ঞঃ সন্নালীকান্ কাস্তিবিবুধাংশ্চ নাহসন্নালীকান্ ॥ ৩৪। 
অজনি কলাপাস্যন্তং স্ববশোইনিজকং মহঃ কলাপান্তন্তম্। 
শক্রকলাপাস্যন্তং প্রেক্ষ্য নলং স্ুরততিঃ কলাপাস্তন্তম্ ॥ ৩৫ ॥ 

স্বনিলয়ানামনলঙ্কতমপি জেতুন্ততিঃ শরিয়া নাম নলম্। 

যমজেয়ানামনলং প্রোচে শক্রস্তমমরিচয়ানামনলম্ ॥ ৩৬ ॥ 
বদ কাময়াসন্নন্বস্তৈম্যে ব্দগুণাঃ শ্রমায়াসন্নঃ ॥ 

শ্রেষ্ঠতম ষাসর়স্বান্দ্রষ্টা নতু জনঃ স্বমায়াসন্নঃ ॥ ৩৭ ॥ 

ইতি সরবে কে হাস্তং স্যন্ স মুকুল স্থুরপ্রাবেকেহহান্ত। 

 ভামবিবেকেহাস্তঃ শ্রয়তি স্ত্রী তত্র পাথিবে কেহান্ত ॥ ৩৮ ॥ 

হারা অরাতিকুজের প্রতি প্রজ্জলিত নালীকান্্র প্রয়োগ করেন, বীহানি। 
রি পদ্ের গ্যায় মনোহর, ধাহারা কপটাদির লেশমাত্রও জানেন না, ( 
মস্ত নরগতি ও দেবগণ নলের দেহকান্তি দ্বার পরাভূত হইলেন। বস্ততঃ 
দবতা, কি রাজা, ইহাদিগের মধ্যে নলের সদৃশ অঙ্গকাস্তি কাহারই ছিল না ।, 

অনন্তর যিনি আপনার কীত্তি রক্ষা করেন, অরাতিকুলের কীর্তি লোপ করি 
দন, নিজের যশোবিস্তার করিয়া! থাকেন এবং তরবারির পাহায্যে শক্রকুবে 
হার ক্রেন, সেই চন্দ্রবদন নলকে দর্শনে অমরবর্গ কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া. জড় 
ধবস্িত রহিলেন ॥ ৩৫ ॥ ধীহাকে কেহ পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, ষিনি শং 
ণের পক্ষে অগ্রিস্বরূপ, সেই নলের অঙ্গে তখন অলঙ্কার ছিল না, তথাপি অম 
নদ সৌনয্যরী দ্বারা তাহাকে পরাভূত করিতে সমর্থহন নাই। তখন দেবে 
বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নল! তুমি আমাদিগের দৌত্যকার্য্য শক 
%। সর্ধানগসুন্দরী দময়ন্তীর নিকট যাও; তাহাকে এই কথা বলিবে ষে, “তোমা 
্ট অন্গ আমাদিগকে যার পর নাই ব্রেণ প্রদান করিতেছে, তোমার .গুণাব। 
মা সাম বহ যাস বাই এখানে উপস্থিত হইয়াছি॥ ($| 
1) আমরা প্রীত হইয়া তোমাকে মায়াপ্রচ্ছন্নতারূপ বর প্রদান করিতেছি 
কপ ্বাররক্ষকাদি কিন্করের! তোমাকে দশ 
রিতে সমর্ধ হইবে না ॥ ৩৬.৩৭ ॥ 
দেবরাজের আদেশ প্রাণ হইয়। গাজা ব্তকে অদিব ূর্বক (ভ 

পিকে নমঙ্কার করিজা ) অর ক ৫৮৮, ০৯, টি নি 



৫৬৪. কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

হরিপবমানয়মানাং দূতোহস্মি নল! মহারমানয়মানান্। 
ভবতীং মানয়মানান্ ভৈমি ! সুরান্ বিদ্ধি মহমিমানয়মানান্॥ 
তুল্যেৎপ্পরস! দেহিপ্রতবো মগ্নাঃ ম্মরপ্রসরসাদেহি। 
তামতিসর স| দেহি শ্রজঞ্চ নাকাৎ স্তবখধ সরসাদে হি ॥ 8০। 

ইতি কৃতসামারবততঃ স্বরলোকাৎ তন্মুখেন সা মারব; | 

ন রিরংসামার বত স্থলাদিব নলোতকমানসা মারবতঃ ॥ ৪১। 

স! বিররাজায়তয়া বীক্ষ্য দৃশ। তং ম্মরাতুরাজায়ত যা। 
স্থিতিরত্রাজায়তয়৷ ছ্যুসদাঞ্চাভাষি নিষধরাজায়ত তয় ॥ ৪২। 

হইলে দময়ন্তী তাহাকে বরণ করিবেন না, এ কথা! তৎকালে তাহার মনে 

হয় নাই 7 সুতরাং গমনকালে তাহার চিত্ত স্থির ছিল। নলরাজা স্বয়ংবর- 
বিদ্বমান থাকিলে, এমন রমণী দেখা যায় না যে, সে ইহাকে পরিত্যাগ ব 
অন্য পুরুষকে বরণ করে ॥ ৩৮ ॥ 

অনস্তর নরপতি নল বৈদর্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া! কহিলেন, হে' 

নন্দিনি ! ইন্দ্র প্রভৃতি পঞ্চদেবতা.আমাকে দৃতরূপে তোমার নিকট প্রেরণ 

যাছেন। তোমার এই মহা স্বয়ংবর-সভায় তাহার! উপস্থিত হইয়াছেন, তাহ 

রশ্বর্য্যের পত্িসীম। নাই এবং তাহারা সকলেই নীতিবিশারদ | তাহারা তে 

পানিগ্রহণে অভিলাষী ॥ ৩৯॥ হে অপ্সারোপমে দময়ন্তি ! এই পঞ্চদেবতা 
কুলের ঈশ্বর ; যদনশরে ইহারা প্রপীড়িত হইয়াছেন ; অতএব তুমি সঙ্গত : 

তীহাদ্দিগের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ কর, স্বর্গধামে অমৃতা্ি দুর্তত বন্ত বিষণ 

তীহাদিগকে বরণ করিলে তুমি স্বরগসুখভোগে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৫| 

অমরগণ কামার্ত হইয়া নল দ্বারা ভীমনন্দিনীর নিকট এই প্রকার প্রঃ 

বাঁক বলিয়। পাঠাইলেন বটে, কিন্তু হংস যেমন জলজাত বস্ততেই অন্রক্ঞ ধ 

মরভূষিজাত পদার্থে তাহার অনুরাগ থাকে না, সেইরূপ নরের পরত ূ্ ব হ 
চিত আসক্ত থাকাতে দময়্তরী দেবতাদিগের প্রতি অন্ুরাগিনী হইলেন না।। 

বিশাললোচনা দময়্তী পরম শৌভাময়ী হইয়া বিরাজ করিতেছিরেন। 1 
সহসা নি্গৃহে নলকে সমাগত দেখিয়া কামবাণে র্রিত হইয়া উঠ 
মনকে 'সন্োধন করিয়া তিনি বলিলেন, মি. দেবগণের র্যা € 
 সঞাত পররিি £ঃ 8৩ | 



নলোদয়ঃ। 

তন্তা দেবাসতন্ত প্রণম্য চ নলেন বীঃ পদেইবাস্সত। 
সতি নিনদে বাচ্াস্য স্বয়ং প্রিয়ায়াঃ পদং মুখেইবাচ্াস্ত | ৪৩ ॥ 
অথ তরসা রঙেহয়ং নৃপতিগণোহস্থিত পদেধু সারঙ্গেয়ম্। 
চঞ্চলসারঙ্েহ্যন্ দময়স্তী চাক্ষিতুলিতসারঙেয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ 
বাধুরবনামান্েষু প্রজা নৃপেষথ নিবেদ্ নামান্তেষু। 
সৃতৈর্ামান্তেষু প্রকীত্ত্যমানেষু শোভনা মান্যেযু ॥ ৪৫ ॥ 
সাঙ্গেন নলসমানাননলসমানানমুত্র কতিচিৎ পুরুষান্। 

প্রেক্ষত ন ন লসমানাননলসমানানতূন্ন তেষাস্তেদঃ ॥ ৪৬॥ 
রুচিকৃতনাসত্যাগাঃ স্কুরতু নলো যদি চ বচ্মি নাসত্যা গাঃ। 
অপি দীনাসত্যাগাং ন্যায়যুতেনৈব বর্মন! সত্যাগ! ॥ ৪৭ ॥ 

৮ তি ৯ -পিশিশীশিশাী্াশিশাটা পিস 

এ দিকে তুর্য্যধ্বনি সমুখিত হইল । তখন নল সুরশ্রেষ্ঠ ইন্্রের নিকট ৫ 
গমন পূর্বক তাহার পাদঘরে প্রণাম মরিয়া বরণবিষয়ে দময়স্তীর অভিপ্রায় 1 
দন করিলেন ;_-বলিলেন, 'স্ুররাজ ! দময়স্তী আপনাদিগের কাহাকেও যরম 
্রদানে স্বীকৃত নহেন।” নল যে এই কথা কহিলেন, ইহা! তাহার নিজের 
মানন্দের কারণ সন্দেহ নাই ॥ ৪৩॥ 

এ দিকে নিমন্ত্রিত রাজার! অত্যুৎকষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে স্ব 
দভাতলে ভীমকর্তৃক নির্দিষ্ট মঞ্চোপরি' সমাসীন হইলেন । & সভার সম 
দৌরভ বিকীর্ণ হওয়াতে অলিকুল চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছিল। তৎ্পরে 
পযনা দনযস্তী সুসজ্জিত হইয়া আপনার নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলেন । 
ংবর-মতায় যে সকল রাজ ও সম্ানার্হ দেবগণ উপস্থিত ছিলেন, সতবন্ 
দিগের বংশগ্ণ কীর্ভন পূর্বক পরিচয় প্রদান করিলে সকলে তাহাদিগকে 
করিল | ৪৫॥ ( সভাস্থলে ইন্দ্রাদি পঞ্চদেবতা নলের রূপ ধারণ করিয়। উ” 
ছিলেন) মোহনাক্ষী দম্যস্ত স্বযংবরু-তাস্থিত অধরিতুষ্য দীপ্তিমান্ নিরলস 
্য দেহধারী ইন্রাদির পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। ভীমনদ্দিনী ন 
বরণ করিতে প্রস্থত জানিয়া ইন্্াদি পঞ্চদেবতা নলের তুল্য আকার গ্রহণ কা 
ছিলেন) ভাহাদিগের মনোগত অভিগ্রায় এই যে, দময্তী পার্থক্য বি 
বমর্ঘ হই আমাদিগের মধ্যে এক জনকেই বরণ করিবেন। সুতরাং ?ে 
ঘি কত নল, ইহা ভীমনন্দিনী স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না $ 



৫৬৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

যদি লা ভাবং ন্যস্ত স্থিতাস্মি নল এব নরবিভাবন্থস্ত | 

দেবসভাবন্যস্য দ্িপস্য বপুষো ভব্দ্বিভাবনস্থ ॥ ৪৮ ॥ 

কৃতভাবাসাবনিতানিতি ভূবমৈক্ষৎ স্থরান্স্থৃবাস! বনিতা । 
স্বপতিং বা সাবনিতাচিহ্নং ধার্মিকজনে ফ্বাসাবনিতা ॥ ৪৯। 
স্বরিরংসাদেবাল্যাকুলয়া দৃষ্ট্যার্থিতাপি স দেবাল্যা | 

বপুষি সসাদে বাল্যাদবৃত্ত নলমুপস্থিতং রসাদেবাল্যা ॥ ৫০ ॥ 

সসদসে! মাননয়া রুদ্রসমো৷ ষঃ স্বতেজসোম| ন ন যাঁ। 
প্রবৃতঃ সোমাননয়া নলো৷ বভৌ ভুবি গুণেন সোহমাননয়া ॥ ৫. 
মদদস্তাবরমহ্যাজ জ্ঞাত্বাথ মনো গুরুপ্রভাবরমস্থয | 

সরবৃষভা বরমন্থ প্রদিশ্য জগগতপ্রভাবরমন্ত ॥ ৫২ ॥ 

তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দয মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'আমার' 

হইতে কখন যদি মিথ্যাবাক্য বহির্গত হইয়া না থাকে, আমি যদি সতী হই, আ 
হীন! হইয়াও যদি সর্বদা ন্যায়সঙ্গত ও ধর্শসঙ্গত পথে চলিয়। থাকি) আমি যদি দা 

ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি তাহা হইলে অশ্িনীকুমীর অপেক্ষাও অধিক' 

মোহনকান্তি নলরাজ আমার জ্ঞানের বিষয়ী হউন্ ॥ ৪৭॥ যদি আমি পুরুযান্তা, 

প্রতি অনুরাগ পরিহার পুরঃসর নরণতি নলের উপরেই চিত্ততাব বন্ধন করি 

থাকি, তাহা হইলে বসুন্ধরা তাহার সুরদতারূপ আরণ্যহস্তীর স্ায় শররকা 

রক্ষা করুন? ॥ ৪৮॥ 
এইবপ চিন্তা করিতে করিতে বিশ্তদ্ধরিত্রা দময়ন্তীর যনে পড়িল যে, যাহ 

দিগের চরণ ভূতলম্পর্শ করে না, তাহারাই দেবতা, আর ধীহার চরণ ভৃতলগ 

করিয়। আছে, তিনিই সাধুজন-প্রতিপালক নল ॥ ৪৯॥ তখন বালস্বতাবস্থন 

পরিশ্রমে গ্রগীড়িতা দমযন্তী স্ুরগণ কর্তৃক প্রাধিতা হইয়াও ভ্রমর সৃশ চকি 

দৃষ্টিতে নলের গ্রতি নেত্রপাত করিলেন এবং অস্্রাগতরে তাহার নিকট গম 

পূর্বক গ্রীতিরসে অভিবিক্তা হইয়া সরা দ্বার “তাহার গলদেশে বরমাল্য প্রা 

করিলেন॥ ৫* ॥ ' চন্রবদন! উমাসদৃশ গতিপরায়ণ! দমযা্তী পৃথিবীতে শৌরধযা 

গুণাবলী ধার! অতুলনীয় রুপ্োপম নলরাজকে বরমাল্য গ্রদান করিলে দে 

সন্জনগণপরিবৃত সভা পরম শোভ। ধারণ করিল ॥ ৫১॥ নলরাজা দিব্যা 

শোভিত, গহাপ্জারসম্প ও বিপুল উ্ধ্যপালী  ভাহার হায় দত দে 
,. ০৮০৮০ এপ পিপি 2৯৬ এ পা আকাম করিলেন | 4 



নলোছয়ঃ। 

গুরুমহিমা পরমায়ান্তত্তী নল এব বসতিমাপ রমায়াঃ | 
প্রিয়যাম! পরমায়াঃ স্বপুরমণ্ডর্যত্র তং ক্ষমাপরমায়াঃ ॥ ৫৩ ॥ 
শশিনা সমহাসমহা৷ নগরে জনতা! সমহা৷ সমহাস্ত মুদ্রম। 
অতিভান্থ্রয়া স্থুরয়া ব্যহরৎ ব্যতনোৎ স্থুরয়া স্বরযাগমপি ॥ ৫ 

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসরূতে নলোদয়ে সৎকাব্যে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥ 

দ্বিতীয়ঃ সর্গ; | 
০2৯৩ ০ 

অথ রতিরেকান্তেন প্রাপি নলেনাত্র মন্দিরে কান্তেন। 
তাং পুনরেকান্তেন প্রাপ্তবত। রিপুমদাতিরেকান্তেন ॥ ১॥ 
বভৌ স সারসাগরশ্চকাস সা রসার্রধীঃ। 
মধুঃ সসারসারবস্তদ্া সসার সার্তবঃ ॥ ২ ॥ 
সমুদধিতাশালীনাং করেণ কণিশাগ্ররুচিজিতা শালীনাম্। 
দিনভর্তা শালীনামিব নলিনীমথ সমুখিতাশালীনাম্ ॥ ৩॥ 

তদনভ্তর শত্রুর মায়াবিনাণী, মহাগৌরবান্ধিত, ক্ষমাশীল, উশ্ব্যশালী নলর 
পরম দময়স্তীর সহিত কমলার নিবাসস্থলী নিজ রাজধানীতে প্রস্থান ব 
লেঘ॥৫৩॥ তখন নলের রাজধানীতে প্রজাপুপ্ত নিরতিশয় আনন্দে উঁ 
ইয়া উঠিল, তাহারা মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া বিমল স্ুরাপান পূর্বক বি 
করিতে লাগিল। তখন এ নিষধনগরীতে নানাপ্রকার দেববজ্ঞ ও দেবগু' 
মনুষ্ঠান হইল ॥ ৫৪॥ 

জানস্তর অরাতিকুলের গর্বধর্বকারী মনোহরকায় নলরাজ৷ চিত্তবিনোর 
রমীগরধানা দমযন্তীকে লাভ করিনা, মনোহর গৃহাত্যন্তরে অহনিশি বি করতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১॥ সেই সময়ে শক্তির সাগর নলরাজা ? “তা ধারণ করিলেন) প্রেমরসে পূর্ণ হইয়া কোমলহদয়া দময়ন্তরীও পরম ঈ' 
রাড হইলেন। দেখিতে দেখিতে বসস্বখতু সারসকুলের কৃজন ও খডুজাত নু মাছিতে বিভুষিত হইয়া আবিভূ্ত হইল ॥ ২) ফে কমলিন্ী হূর্য্ের জগ কিতা এবং চতকিরণস্পর্ণে দিকপ্ীনতজাগগ বিলীন আগ আন ৯০ 



৫৬৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কুরবাঁপ চ সারসকাকুরবান্ কুরবাখ্যনগোহপি তদদাঙ্ুরবান্। 

কমলং কৃতবদ্গতপন্কমলং কমলং ন বিলোভয়িতুক্কমলম্ ॥ ৪॥ 

অগুরতিষহিমানীতস্ততো৷ রবিমহাংসি গুরুতমহিমানীতঃ। 
ভবনং মহি মানীতঃ স্মরেণ পরিতঃ শরাখ্যমহিমানীতঃ ॥ ৫॥ 
স্মরসূচিতয়া জগতঃ ক্ষিতিসূচিতয়ীভবদ্ধি চম্পকমুকুলম্। 

তরসূচি তয়া ব্যথয়! নিরসূ চিতয়া যয়া বিষুগ্দম্পতিকৌ ॥ ৬॥ 
বিরলোচ্চপলাশস্য প্রচুরম্পুম্পং বভভূব চ পলাশ্য। 

ম্মরনীচপলাশন্য প্রাশ্যাধ্বগপিশিতচারচপলাশস্ ॥ ৭॥ 

ধাতৌ বভুনিশাহবয়া বিভা! বিভা বিভা বিভাঃ। 
কলাশ্চ তেষু সপতেরদা রদ! রদা রদাঃ ॥৮॥ 

সপে 

তখন হূর্যযদেব শশ্যমগ্জরীর অগ্রতাগন্থ শোতা অপেক্ষা অধিকতর শোতাময় বি 

ঘবারা সেই কমলিনীকে বিকাসিত করিলেন; তাহ! দেখিয়া অলিকুল্পের মধুপানে 

অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল ॥ ৩॥ দেই বসম্তঞ্খতুতে বনুষ্ধরা সারসকু 

কাকুধ্বনিতে মুখরিত হইয়! উঠিল, কুরবকরৃক্ষে অন্কুরোদগম হইল এবং স্বচ্ছ 

পদ্প সকল বিকম্পিত হইয়া মনোহর শোতা ধারণ করিল। বস্তুতঃ বগন্তকা' 

স্বচ্ছল কাহার চিত্তরপ্রন করিতে সমর্থ না হয়? 8॥ তখন মহাপ্রতাগশ 

দিবাকরের তেজ নিরতিশয় প্রথর হইয় উঠিল এবং হিমানীপুঞ্জ চতুর্দিকে বি 

হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। সেই সময় কামদের চান্সিদিকে বিষধর সৃশ ৭ 

সন্ধান করাতে অভিমানী নলরাজা হ্র্যতেজে ও কদর্পবাণে কাতর হইয়া গ 

লেন? সুতরাং বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতে সমর্থ না হইয়া গৃহাত্যন্তরেই ৭ 

করিতে লাগিলেন ॥ ৫॥ তখন চম্পকমূকুল যেন অনঙ্গনচির ভাব ধারণ গু 

ধরাতলে সকলকে প্রহারবেদনা প্রদর্পন করিতে লাগিল এবং বিরহী দম্গতিগা 

প্রাগসংহারে প্রবৃত্ হইল ॥ ৬॥ উচ্চপত্র পলাশতরুতে ভূরিপরিমাণে পুশ *ঃ 

বইতে লাগিল). সকল পুষ্পকে তখন লালসাবিশিষ্ট কামরূপ মাংসাশী রাষ্ষ, 

তক্ষণযোগ্য, পথিকজনের দ্বাদু মনোরম মাংস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল 

এইরণে মনোহর বযখতু চারিদিকে নিজ শোতা। প্রসারিত করিবে মারি 
গজরাজি এবং চঞ্তকলা তাধ্যাবিরহিত লোকের ধরর-বিধারক দরগে 7. 

এ ১০০০৬ পি িলপ এ সির রি আমার সন্পাদন কা 



শলোদযঃ। 

ইহ ললনাশৌকালিপ্রদেন যেদাতমাধিনাশোহকালি। 

কামেনাশোকাঙগিস্বমহক্কতিভিঃ স দিক্ষ নাশোইকালি ॥ ৯। 
স্মরস্ যুদ্ধরঙ্গতাঁং রসা রসা রস রসা। 

জিতা বিয়োগিনঃ সমুন্নতে নতে নতে নতে ॥ ১০ ॥ 
নুননমনা মধুনা নাশ্রয়তি মৃতিং কো বিনাঙ্গনামধুনা না । 
ইতি লনা মধু মানাবিধমধয়ত কিল তদর্থনামধুনানা ॥ ১১॥ 
পিকে। পিকো। পিকৌ পিকো বিয়োগিনীরভণ্ সয় । 

ংসি তঙ্গমালপন্সিতা নিতা নিতা৷ মিতা: ॥ ১২॥ 

শ্রীরাপি কলাপেন প্রবৃদ্ধমাভ্াবলিষু পিকলাপেন। 
ন কলাপিকলাপেন প্রণর্তনমকারি বাগপি কলাপে ন॥ ১৩॥ 

সহকারবৃতে সময়ে সহকা রহণস্য কে ন সম্মার পদম্। 

সহকারমুপরি কান্তৈঃ সহ কা! রমণী পুরঃ সকলবর্ণমপি ॥ ১৪ ॥ 

মে বাসনাবিরহিত হইলেও সমস্তাৎ অশোকতরুস্থিত ভ্রমরকুলের গুঞনরূপ হৃষ্ 
হতু কামশরে সংবিদ্ধ হয়। বস্ততঃ এই সময়ে বিরহী পুরুষের! কামকর্তৃক ₹ 

প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ বিরহিণী কামিনীদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়া কামোথ' 
প্পাদন করিয়া থাকে ॥৯॥ এই সময়ে চারিদিকে সারসকুল ভ্রষণ করা! 
বনৃমূতী অতিশয় শোভমদর্শন হুইয়া উঠে ; যেন কাষদেবের রণরঙ্গস্ৃল বজি 
বাধ হয়। এইরূপে সেই বসন্তকালে সম্যক্ প্রতাপবান্ কাম কি সন্ত্রীক, 1 
প্রযতমাবিরহিত সকল ব্যক্তিকেই বশীভূত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১, ॥ এই সঙ্গ 
মাত্রেই বসন্তপ্রভাবে চপলচিত্ত হইয়া বিনা রমণীতে জীবমধারণে অসম 
ই মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করে। মহিলাকুলও নায়কৰৃন্দের প্রার্থনায় অসন্ধ 
না হইয়া নিজে সুধাপান পূর্বাক তাহাদিগকও অধরস্ুরা পান করায়। ১১॥ 

এইরূপে বসন্তের আবির্ভাব হইলে" শ্রক একটি কোকিল ক্ুদ্ধ হইয়া স্ব 
িমামিলিত আলাপ সহকারে বিরহিনীকুলকে যেন তিরস্কার ,করিতে প্রর 
ইি॥১২॥ তখন চক্্রমা নিরতিশয় শোভা ধারণ করিলেন, কোকিপাকুলে 
নালাগে সহকার বৃক্ষ সকল আকুল হয়া উঠিল এবং ময্রগণ সমবেত হই 
বকারব ও প্ৃত্য করিতে প্রত হইল ॥ ১৩৪ এই সহকার-রূসদ-পোছি 
সি্কানে কোন বাক্তি প্রি বিপ্ুনিঃত রেখ পভ উিবিিত গালের গ -আ 



৫৭* কালিদাসের গ্রস্থাবলগী। 

অধিগতকামধুরাগাদদগমেত্য ভ্রমরপটলিকা মধুরাগাৎ। 
পীন্বোৎকা মধুরাগাৎ, দ্রুতমকৃত ততঃ শ্রিয়োইধিকা মধুরাগাং 
ন সমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসম্তনভঃ। 
ভ্রমন ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ॥ ১৬। 
গ্তমত্র চ যেন গৃহাদগমূত্তরতাইন্তরতাস্তরতাস্তরতাম্। 
পর এব বিকার ইয়ায় বৃহত্তমসম্তমসন্তমসস্তমসন্ ॥ ১৭ 

ক্রুধি কান্তবশং নবদামসমাপনয়াপনয়াপ ন যাপনয়া। 

তম্ৃতেইমুশয়েন চ তামশনৈরবতা রবতা! রবতা রবতা ॥ ১ 
নভসো বিবরং কুন্থুমেক্ষণভাগতরো গতরো৷ গতরোইগতরো । 
বদ কীস্তমবক্ষ্য ষথাছ্ভ মধাবরমেব রমেব রমে বর মে॥ ১৯। 

৯০ ৩ পশলা পিস পপ ৭ পপি পসপাাগিশীপাশীত লি ৩ | পপ পাস 
পাপ সপ 

কোন্ কামিনীই বা ছলপূর্বক হকারযুক্ত পদ (কলহ) স্মরণ করিয়া ? 
থাকিতে সমর্থ হয়? (এসময়ে প্রিয়তমের সহিত কলহ হইলেও রমণীর 
ভুলিয়া যায় এবং বল্পতকে লইয়া! বিহারে প্রবৃত হয় ) ॥ ১৪॥ মধুপকুল এই ' 

প্রীতিবশতঃ কুস্ুমমধু পান করিয়া আশু উৎকষ্টিত হইয়া উঠে এবং ক, 
আজ্ঞা বহন পূর্বক বৃক্ষ হইতে বৃষ্ষান্তরে যাইয়! শ্রুতিস্থথকর গুপ্রন করিতে 
হয়) সুতরাং এই খতু মনোহারিণী শোভা ধারণ করে॥ ১॥ এই 

বিচরণশীল জলদজাল বাসস্তিক গগনে উদ্দিত হইলে গগনমণলকে নির 
ষদোম্ত্ ভ্রমরকুলসমাকীর্ণ বলিয়া ভ্রম জন্মে; সুতরাং কামূকেরা তাহা' 0 
যেন মানসস্থিত অভিমানী বন্ধুর সমাগম প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬॥ এই সময়ে যে 

স্থানান্তরে গমনার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হয়, সে নিতান্ত বিবেচনারহিত ও অং 
কারণ, নুরতক্রীড়া সম্যক্রূপে সমাপ্ত না হওয়াতে তাহার হায় ম। 

মিরতিশয় বিকারে অভিভূত হইয়া গড়ে ॥ ১৭॥ এই সময়ে যে রমণী তে 

বশীভূত হয়, তাহার নীতিজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। কারণ, নবীন কুনুমমানা 
ধ্ীরিসমাণ্ত করিয়া প্রিয়তমের নিকট স্ুথে কালযাপন করিতে পারে না; 

কনত প্রিয়তম বিনা তাহাকে অনুতাপানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া মৌনভাবে অব 
করিতে হয়॥ ১৮॥ “হে পর্বতোগরি্থ রৃক্ষরা | তুমি পুপরূগ নন বি 
এবং লীর়োগশরীরে গগনবিবর পর্যত্ত উন্নত হইয়া রহিয়াছ; অতএব দ 

৬ প্র আসি এই বসজাভাত' অমার ন্যায় উহার সহিত 



নলোদয়ঃ | ৫ 

" শ্রিতেতি গামনাগতন্ববন্ধুকা মনাগতঃ । 

পরাপ নাম নাগতস্ততাম কামনাগতঃ ॥ ২০ ॥ 

কা ললন। দিবসন্তং কুম্মমশরমসোঢ হছ্যনাদি বসম্তম্। 

অঙল্লিভিরনাদি বসন্তং দৃষ্ট1 যত্রাত্মনোহ্থনাদিব সন্ভমূ ॥ ২১॥ 
স্বয়মথ মন্দারিতয়! যুক্তে। যুক্ত নলঃ স মন্দারিতয়া। 

আরামন্দারিতয়া। মদনেন ধিয়াপদ্ুত্তমন্দারিতয় ॥ ২২ ॥ 

অনুব্রত। সমাননং সমাননন্দ তীমজা | 

তমিন্দুনা সমাননং সমাননন্দনে বনে ॥ ২৩॥ 

ইহ রূচিরামাবলয়ন্থ দৃশমিতি পৃথক্ প্রিয়স্ত রামাবলয়ঃ | 
প্রাপ্তারামা বলয়ক্ষুরো৷ গির! যুদরেহভিরাম! বলয়ঃ ॥ ২৪ ॥ 

নবকুন্থমানমনাগা গন্তং নৈচ্ছৎ পরা সমানমনা গাঃ। 

অজনি পুমানমনাগাশ্রিত্য স সওকুন্থমদানমানমনাগাঃ ॥ ২৫ 

করিব। ১৯ যাহার নিজ প্রিয়তম নিকটে উপস্থিত হয় নাই, এরপ তে 
না়িকাগ্রধান। এই প্রকারে বিলাপ করিয়। উন্মাদ ও কামপীড়ায় পীড়িত হু 
গিবিতরুর শরণাগত হইলে সেই বৃক্ষরাঞ্জের নিকট হইতে কোন উত্তর ও 

হইল না; সুতরাং দে কামরূপ কালভু্জঙ্গের বিষে জর্জরিত হইতে লাগিল ॥ ২ 
এই গতুতে বমরবৃন্দ মধুরস্বরে গুন্ গুন্ ধ্বনি করে, বোধ হয় যেন, উহ! বস! 

্ায় আপনাদের তুল্য মদমত্ত দেখিয়। কেলি প্রার্থনা করিতেছে । এইস 
বমণীকুণের হয়ে নিরস্তর দারুণ কামশর অবস্থিতি করে; স্বৃতরাং তাহ 

কি প্রকারে তাহা সহ করিবে ? ২১। 
তদনন্তর নিঃশক্র নলরাঁজ! আপনার প্রিয়তমার সহিত মন্দারতরুরাজিসঙি 

উদ্ভানে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ তথন সৌন্দর্যযরাশিবিম্ডিতা দময়স্তী চন্দ্রো? 

মুখকাস্তি নলের অন্ুগমন পূর্বক নন্দনবনসদৃশ উপবনে উপস্থিত হইয়া হর্ষ 
বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩॥ মুন্নি! তোমার মোহন লোচনযুগল সমৰ 
দঞ্চান পূর্বক এই বনশোভা। দর্শন কর”) প্রিয়তমেরা এই কথ! বলিলে ব, 
বিষগিতা, উদরদেশে জ্রিবলিধারিণী অন্তান্ত কামিনীরাও ক্রমে ক্রমে সেই উদ্ভ 
উপস্থিত হইল॥ ২৪ ॥ ইতিপূর্বে প্রিয়তমেরা অপরাধ করাতে অন্যান্য কতক 
মতিযানিনী রমণী নবপুষ্সতারাবনত তরুরাঙ্িমঙ্ডিত সেই উদ্ানে ধখন গ 
করিতে বামনা করিল না, তখন তাহাদের প্রিরবরতের। মির্জে নিজে পুষ্পঃ 



4৭২ কালিদানের প্র্থাবলী। 
রুষিতং সখি ! সাদমমুদ্ত লমহনুতেতনুতে তনু তে তমুতে। 
ন ন বাননবাননবাননবাগিহ তে চরণে মৃতিমেম্তুতি সঃ॥ ২১ 

| অপি চৈত্য নগানবতানবতা নবতা ন বভাহম্ততরা মধুনা। 
ইহ সৌখ্যমগোচরমাচর মা চ রমা চরমাহস্ত ন রম্যতরা। ২, 
ইতি লালিকয়ালিকয়াতকচৈরতিকালিকয়ালিরুয়া কথিতা 
দয়িতং সময় সময়াদ্পর। ব্যহরৎ স ময়া সময়া চ তয়া॥ ২ 
অতিরুচিমানস্তবকঃ সরস্তটোইয়ং বিচীয়মানস্তরকঃ। 
ইহ খলু মানস্তব কঃ প্রিয়ামিতি পরোহুনয়ৎ রমান্তবকঃ । : 

করিয়া তাহাদের হস্তে প্রদান করিল) তখন সেই সকল কামিনী গীত 

অভিমান পরিত্যাগ করিল ॥ ২৫ ॥ 

কোন দূতী নায়ক কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সবীর নিকট গমন পূর্বক: 

হে প্রশংসনীয়র্ূপবতি ! তুমি কিঞ্চিম্মাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেও ৫ 
প্রির়তমের বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহার মুখ শুকাইয়। যায়, সে তোমার স্বা 
কদ্দিতে প্রত হয় এবং তোমার পদে জীবনসমর্পণ পূর্বক কোনরণে প্রা' 
করে? নতুবা! কামশরে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত ॥ ২৬ ॥ হে সথি! এই বমন্ত' 
বৃক্ষ গ্রভৃতিতে যে নবীনত] দৃষ্ট হয়, ইহার কি হাস হইবে না? বন্ততঃ 

পর উহ্হার আর এ প্রকার শোতা থাকিবে না? সুতরাং তুমি এই সময়ে 
বল্পভের সহিত মিলিত হইয়া সুরতনুখতোগে প্রবৃত্ত হও। এখন তে 
অভিমানভরে থাকা উচিত নহে ॥ ২৭॥ 

কোন ঘুকতী সঙ্দীর এইরূপ কথার মুগ্ধ হইয়া প্রিয়তমের নিকট উপস্থিত হ 
তন যেই কামুক পুরুষ প্রিয়তমার সহিত বিহারে গ্রতৃত্ত হইল। বিহার 

রূগোজদেশে কুন্ধল পতিত হওয়াতে নায়িকার বদনদেখ শ্তামলতা 
রুদধিল॥ ২৮। 

, কোন নায়ক আপনার অভিমানবতী গ্রিয়তমাকে সম্বোধন করিয়া ব 
পুন্দরি ! দেখ, & পোতাসমৃদ্ধিস্পর় সরোবরূতীর, কেমন মনোহারিণী ৫ 
ধারগ করিয়াছে। উহা কুস্মণ্চছে বিমক্জিত ; একটিমাত্র ববগক্ষী উহার 

দুষটিগোচন হইকেছে না) এ স্থানে তুমি কেন যানিতরে অনবুষথিতি করিতেহ 



নলাদয়ঃ। 

অরুণতরপরাগস্ত প্ররং প্রৈক্ষি্ ন পুনরপরাহগস্ত । 
হসিতৈরপরাগস্ত সবৈতিষ্্ত্যপি লবেগ্দরপরাগস্ত॥ ৩০। 
অবেক্ষা পল্লবালয়ানগান্ শ্রিভালবালয়!। 
লতাতয়েব বালয়া বভেহন্যয়া বুবাল যা ॥ ৩১ ॥ 

ব্রততীনামালীনাং মধ্যেহন্যো ব্যচিনুতাহনামালীনাম্। 
অপ্যেনামালীনাং স্মিতাচ্চ জানন্ মদাচ্চ নামালীনাম্ ॥ ৩২ 
কমিতুঃ কলুষাক্ষিন্থখার্থনতাগ্পপরাগপরাগপরাগপরা । 

স্থিতিমাপ তথৈব হ্ৃতঃ স পুমাননয়াননয়ানন্ধয়। ন ন যা ॥ ৩৩ 
স্বমনেনসমায়তয়। ব্যধিভাগঃ স্বেব কম্চন সমানয়তয়] | 

ধতুমানসমায়তয়া তন্মৈ নাক্রোধি জীবনসমায় তয়া ॥ ৩৪ । 
শশী এ পপি ও এ পাপ্পাশিশিসী পিসি পাপিকিস্ট পপপপাসিপপ পাপন শাপলা পা শী শীট শা 

তরে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৯॥ একটি বৃক্ষ অরুণবর্ণ কুসুমরেণুতে গ 

ূর্ম ছিল, কোন রমণী সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া হাস্ত করাতে তা। 

া্রচ্ছটায় পুষ্পগুলিও শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিল; সে তখন আর অরুণবর্ণ ' 

দেখিতে না পাইয়! যার পর নাই বিশ্বয়বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥ কোন বো 
র্গলী নবপল্পবশোতিত বৃক্ষ দেখিয়া উৎসুকচিত্তে পল্পব আনয়নের জন্ত যে 

তাহার ঘ্বানবালের উপর দণ্ডায়মান হইল, অমনি বোধ হইল যেন, একটি লতি 
দায়মান হইয়া শোতা। পাইতেছে ; যেন এ লতিকা সেই তরুরাজকে আ' 
করিয়া উঠিয়াছে ॥ ৩১॥ কোন রমনী একটি লতাকুপ্রের যধ্যে সধীগণের সঙ 
াকৌতুকে ুক্কায়িত ছিল, ভ্রমরের যদতরে গুঞ্রন রুরিয়া রেড়াইতেছি 
হার কামী প্রিয়তম্ব তাহা জানিতে পারিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে তাৰ 
| কট উপস্থিত হইল ॥৩২ ॥ কোন কামিনী বৃক্ষের পুষ্পপরাগ দেখিয়া যে? 

)তাগে মুখ উত্তোলন করিয়াছে, অমনি সেই পরাগ দ্বারা তাহার নেত্রঘয় ক 
টন ) সে তখন প্রিয়তমের নিকট উপস্থিত হইয়। চক্ষুমধ্যগত পরাগ বাহি 

কনা তাহাকে সুস্থ করিরার জন্ত প্রার্থনা করিল এবং প্রিয়বন্পতের দিকে ভঙ্গি 

কারে মুখ বাড়াইয়া দিয়া তাহার চিত্ত বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিন্স॥ ৩৩ ॥ কো 
ইক প্রণয়িনীর নিকট অপরাধ করিয়| নানারপ কগটতা্জাজ রিশ্বার রক 
গলার অপরাধের ক্ষালন কৰিতে আর্ত ঝরিলে. সেই স্রা, সববা পথে 
ঘ প্রিয়ব়তের পতি ০৮ এ+ ১৫ পাস ০ র 



৫৭৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

অভবদূনেনা না বিন্রয়দোহন্যো মানিনীজনে নানাবি। 

অতিম্থজনেনানাবিষ্বলনং, যছ্ূপবনমনেনানাবি ॥ ৩৫ । 

জনাদসোঃ সমানতঃ পদাহতিং সমানতঃ। 

পরো! দধৌ সমানতঃ স্বমুদ্ধি, ভাসমানতঃ ॥ ৩৬। 

তনুচ্ছটোত্বমালয়া তয় ভুবোত্তমালয়া । 

অহারি শীতমালয়ানিলাবধৃতমালয়া ॥ ৩৭ ॥ 

ভ্রিতলসদারামাভিঃ প্রাপ্যেতি জনে বিহৃতিমুদীরামাভিঃ | 

আরাদারামাতিস্ফুরিতসরোজং সরন্তদ রামাভি; ॥ ৩৮ ॥ 

কিমপঃ সরসীম। যা! ধাম গুণামৃতপ্রসরসীমায়াঃ | 

দ্রুতমিতি স রসী মায়াত্যন্তো। তৈম্যা নলশ্চ সরসীমায়াৎ ॥ ও 

গতপস্কাঃ সারস্ শ্রিয়োহস্থ জহ মনোধিকাঃ সারস্যঃ। 

অপি কোকাঃ সারস্থাস্থিতাঃ কুরধ্্যশ্চ হংসিকাঃ সারস্থাঃ ॥ ৪০ 

কা ক্ষতিরস্তি মিতাভিঃ স্ফুটম্ভিবিহৃতিরস্তিমিতাভিঃ | 

অনতিতরস্তিমি তাভিঃ কমেত্য যদশঙ্কি ধৃতিভিরন্তিমিতাতিঃ। 

ভাবার কোন কামুক নানারপ পক্ষিকুল-সমাকীর্দ কাননের বর্ণনা দার 

উৎপাদন পূর্বক প্রিয়তমা নিকট নিরপরাধ হইল ॥৩৫ ॥ কোন স্থানে 

কামুক পুরুষ প্রাণসদৃ প্রণয়িনীর গর্বৃসহক্ত পদাঘাতও 
প্রপাদের গা 

ধারণ করিতে লাগিল ॥৩৬॥ যে স্থানে সুগন্ধী শীতল মনয়পবন বৃ 

কম্পিত করিয়। প্রবাহিত হয়, যে স্থানে তমালতরুশৃন্ঠ উগ্ভান শোভা পায়, 

সকল স্থানস্থিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিলাসিনীগণ কাননে আসিয়া প্রিয়তঃ 

সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৭। এই প্রকারে কামী পুরুষের৷ শোতমান 

শ্রয়কারিনী প্রিয়তমাগণের সহিত সম্যক্রূণে কেলি করিতে করিতে নিব 

.বিকনিত পদ্মদলশোভিত সরোবরে গমন করিল
 ॥ ৩৮ ॥ 

তখন নলরাজা। প্রিয়তমা পরী দময়্তীকে কহিলেন, 'হে অপেষগুণনুধা 

জলবিহারে কি'তোমার ইচ্ছা! হয়? এই বলিয়া দস্তবিরহি
ত নরপতি নগ 

মন্মিনীয় সহিত সরোবরে উপস্থিত হইলেন। 
৩৯। সরোবরের স্্ছ অহা 

ৰ দেখিয় গলের চিত্ত বিমুগ্ধ হইল। সরোবরে চকরবাকী, কুররী, হী ও 

পতি পকজিগণ পদ করিতে করিতে গলকীড়া কিতেছিল তন 



নলোদয়ঃ। € 

অলিমিলৎপরাগতঃ সরোরুহাৎ পরাগতঃ। 
মুখং মুদাপরা গতন্তদীয়মাপ রাগতঃ ॥ ৪২। 
অথ কামানলিনীনাং স্্রীণাং সংঘৈর্মনোরমা নলিনীনাম্। 
বিধৃততম৷ নলিনীনাং পংক্তিবিততান সংভ্রমানলিনীনাম্ ॥ ৪৩॥ 
সরঃ শ্রিয়োইস্তরঙ্গতঃ সরোজনৃত্তরঙ্গতঃ | 
তয়ং মহত্তরঙ্গতস্তনূজনস্তরঙগতঃ ॥ ৪৪ ॥ 
অথ নীরা সারসতঃ ফেনপরীতাদ্যথাম্বরাৎ সারসতঃ। 
মতিমুখরাৎ সারসতস্তীরমিতা স্ত্রীততিশ্চিরা সারসতঃ ॥ 8৫ 
স চোদয়াবলীনতঃ সমুত্প্রতাবলীনতঃ। 
নয়ন্ যযাবলীনতঃ পদং জনে! বলীনতঃ ॥ ৪৬ ॥ 

৮ শশী িপপস্প পাটি 
শিস পপ ০০ সপ 

নাদি-বিবঞ্জিত সেই সরসীসলিলে উপস্থিত হইলে মৃদু মৃদ্ব তরঙ্গ আসিয়া তা 
দিগের অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল ; তখন তাহার! মনে মনে এইরূপ বি 
টনা করিল যে, এই সরসীসলিলে তয়ের কোনই কারণ নাই; সুতরাং ইহা 
হার করিতে ক্ষতি কি? এই প্রকার চিন্তা করিয়া সকলেই তথায় জলবিহা 
তত হইলখ ৪১॥ তখন ভ্রমরের! পরাগপূর্ণ কমলদল পরিহার পুরঃসর সৌর পাতের ইচ্ছায় অন্থুরাগতরে আসিয়া অঙ্গনাগণের বদনপদ্মে উপবিষ্ট হই 
নাগিল। ৪২ ॥ 

অণগ্তর কামাগ্নিদপ্ধ কামিনীবৃন্দ লানাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলে কমলিনী, 
কম্পিত ও ভ্রমরীরা ভীত হইয়া উঠিল; শ্রমরীরা মনোহর গুঞননে ঝঞ্কার করি 'ন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩। সেই সময়ে সরোবরের শোঁভ পরিসীমা রহিল না। কমলদল' নৃত্য করাতে ( কম্পিত হওয়াতে ) সেই রঙগভূ বণ মরসীসলিলে তরঙ্গ উত্থিত হওয়াতে কামিনীগণ মনে করিল, জলগর্ভে কুস্তী; 
ইল বিলোড়িত হইতেছে) এই ভাবিয়া শাহারা ভয়ে ব্যাকুল হইয়।৷ উঠিল ৪৪ এইপ্রকারে বহক্ষণ পর্য্যন্ত জলকেলি সম্পাদিত হইলে রমণীবৃন্দ শশ্দায়মানগার ইসমাকীর্ণ সারসদমাকুল গগনসদৃশ জলগর্ভ হইতে গান্রোখান পূর্বক ফে' 
এপরিবযাণ্ড তটগ্রদেশে উপস্থিত হইণ ॥ ৪৫ ॥ তদনত্তর সেই সমস্ত ব্রিবল কাশিনীরা অলসৌরভে অ্রমরকুলকে আকর্ষণ পূর্বক যুরসীতীর হই টি িস্থত সরা - | প্রভা জাগা সিটি ৫ এ, 



৫৭৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

দিশ কামানক্গেহম্মন্যো মদনেযুবিকৃতিমানলেহহম। 
ইতি পরমানঙ্েহং নলঃ ক্রিয়ামনয়দতিবিমানং গেহম॥ 9৭1 
অরুণমহুস্তেনেন প্রাপি চ সোহজৈপুগ্রহস্তেনে ন। 
ভাব্যসিহাস্তেনেন স্কুটমস্য হি তদ্দগতেইংশুস্তেনেন ॥ 8৮ : 
যতো! ষতো। যতো! যতো রবের্মরীচিসঞ্চয়ঃ | 

মহান্ধকারসঞ্চয়স্ততস্ততস্ততস্ততঃ ॥ ৪৯ ॥ 

ছাদিতরবিতানেন প্রাপি চ কালেন সম্বরবিতানেন। 
জিতরুধিরবিতানেন বযোন্না চ স্ফুরিতমুড়ভিরবিভানেন॥ ৫০ 

অধোষ্ঠতোহমুরাজতঃ শ্রিয়ং খমাপ রাজতঃ। 
যথা ঘটো! বাযরাজত ম্মরাগ্রগঃ সরাজতঃ ॥ ৫১॥ 

দধতং কালং কালংকালংকালং বিয়োগিনী শশিনং তম্। 
অধবগকালং কালংকালং কাহলং প্রসমীক্ষিতুং প্রোস্ন্তম॥ ৫২ 

শী ৩ পপি শিাশাশিশিশি 
ঁিিিিাটািপিছিটি এ 

সপস্পিপশীি 

তখন নলরাজ! নারী সন্বোধন করিয়া বলিলেন, রা স্বকোমল 

কামশরে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং আমি এখন মদ্দনদমনের অভিলাষ 
তুমি আমার নুরতবিষয়ক মনোরথ পরিপূর্ণ কর ॥ এই বলিয়া তিনি দম 
চিন্ারগিবিশিষ্ট কামোদ্দীপক একটি কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন। & গৃহে 
পুশ্পকবিমানকেও পরাভূত করিয়াছে ॥ ৪৭। | 

ইত্যবসরে কৃর্যযদেব সন্ধ্যাবাগ প্রাপ্ত হইয়। অরুণবর্ণ ধারণ করিলেন, 7 
আর কীহাকে প্রাপ্ত হইলেন না) সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়। আদিত্যদের কর্ম 
নিকষ্ট,হইতে আপনার অংশুরূপ হস্ত অপসারিত করিয়া লইললেন॥ 8৮। 
ফে.বে স্থান হইতে সুর্ধ্টকিরপ সরিয়া যাইতে লাগিল, সেই গে স্থানই 
তিষিরজালে আবৃত হইয়া পড়িল॥ ৪৯॥ মন্ধ্যা সমাগত দর্শনে বিহগকুন 

গ্রে শব্দ করিতে লাগিল, অরুণবর্ণ কূধ্যকিখণ তিমিরজালে আর্ত হইল । 

মাল! দলে দলেনিজ আবাসাভিমুথে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং গগনতণ 

মাধায় বিরাজিত হইল॥ ৫০ ॥ ক্রমে ক্রমে চক্রমা জলগর্ড হইতে উিত 
ধণামতলে বিরাজ করিতে লাগিনেন। সেই সময়ে টজ্জমা কামরাদের 
কালীন গুযোবঁ রতরতের তায় শোভা পাইতে লাগিলেন ৫১1 এ 

. 174৯ ইট এরা তি 



নলোদয়ঃ | ৫ 

ক্ষরতু যারদীকরাঃ প্রবুদ্ধকৈরবাকরাঃ। 
ততো! জজ্স্তিরে কর! জগত্স্থ শার্বরীকরাঃ ॥ ৫৩ ॥ 

বূত্তদানুনিন্তিরে নয়েন যেন যেন যে। 

বশং নরোহনয়ন্ সমুল্নতৈেন তেন তেন তে ॥ ৫৪ ॥ 

সহাসহাবমাদরৈঃ সহাহসহাঃ স্মরস্য তে। 

সুরাস্থর! যথাহমৃতে স্বরাস্থ রাগমাদধুঃ ॥ ৫৫ ॥ 

মধু প্রসীয় চাভবন্ নতানতা ন তা ন তাঃ। 

রম! রমার মারমাকুলে জনেহত্র হালয়া ॥ ৫৬ ॥ 

অমরৈর্দাগন্তানি প্রপীয় চ মধূনি সানুরাগস্তানি। 

দত্তনিরাগস্তানি প্রাপচ্ছয়নঞ্জনত্বরাগন্তানি ॥ ৫৭ ॥ 

গসমুদ্রমহেলাভিক্ষ,রিতগুণাভিস্ততঃ স্মরমহেহলাতি । 

রী প্রবরমহেলাভিস্তখৈব যুবপঙ্,ক্তিভিঃ পরমহেলাতিঃ ॥ ৫৮। 

(বিরৃহিনীই সমর্থ হইল ন| অর্থাৎ চন্ত্রমাকে উদ্দিত হইতে দেখিয়া! বিরহিণী বিরহিণী 

ধরে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৫২। 
ধনন্তর চন্দ্রমার কিরণজালে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল; এ কিরণসমূ 
তহিমবিনদু সকল ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং উহা প্রাপ্ত হওয়াতে কুমুদক্মা 
সিত কইয়। উঠিল ॥ ৫৩॥ তখন যে যে'পুরুষ যে যে উপায়ে প্রিয়তমাগণত 

যন করিতে আরম্ভ করিল, সেই সেই উপায়েই সেই সেই ব্যক্তি তাহাদিগ 

ত করিতে সমর্থ হইল ॥ ৫৪॥ দেবদানবেরা যেমন অমৃতের প্রতি আদ 
নি করেন, কামুকী রমণী সেইরূপ কামদমনে অসহিষ্ণ হইয়া অঙ্গজঙ্গ্যা 
মহকারে সুরার প্রতি অন্ুরাগিণী হইয়া উহ! পান করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ 

মকল অল্গনারা ষধুপান করাতে কেহ বা বিনত্র ভাব ধারণ করিল, কেহ 
িত হইয়া উঠিল। রমণী যদি অনঙ্গশোতায় স্ুশোভিতা হয়, তাং 
ধসথবাপান করিলে তাহার শোভা আর একরপ হইয়া উঠে ॥ ৫৬॥ ভ্রমরের 
মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যাহা পান করিলে অপরাধ ভুলিয়া যাওয় 
'কামী ব্যক্তিরা সেই সুরা পান করিয়া আগু বিতানসংযুক্ত শয্যাতল আশ্র 
৭189॥ সসাগরা ধরাতলে যাহাদিগের গুণরাজি প্রথিত, যাহার৷ মোহ 
ঘ লীলাবিলাসে বিমগ্ডিতা, সেই সকল অঙ্গনাকুল মদনোইগবে মত হইয় 



৫৭৮ কালিদীসের গ্রন্থাবলী। 

তয়ার্দরধীরমায়য়া মুদামনারমায়য়]। 

নলে বিহারমাষযাবধঃকৃত। রম! যয়া ॥ ৫৯ ॥ 

সাশঙ্কামায়াসীৎ কৃতিনী ভৈমী নলস্য কামায়াসীৎ। 

কামনিকামায়াসী ছাতিন্তদিষ্টীং স চাধিকামায়াসীঙ ॥ ৬০। 

ইতি নানামায়ানাং নলঃ কলিভুবাং বলেন নানামায়ানাম! 

ব্যসনানামায়ানান্সিধিররমদ্্রাজ্যজন্মনামায়ানাম্ ॥ ৬১ ॥ |] 

স্বয়ংবরাদনন্তরং মহী মহীমহীনধীঃ। 

ররক্ষ নৈষধস্তদা ররাজ রাজরাজরাঃ ॥ ৬২॥। 
ইতি শ্রীমহাকবি-কালিদাসকৃতে নলোদয়ে সৎকাব্যে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ | ২. 

তৃতীয়ঃ সর্গ;। 
-০১০- 

১ 

অথ স্থ্রবৃষভাঃ স্বরতঃ প্রেক্ষ্য কলিং প্রস্থিতা মহাদ্ভাম্বরতঃ 

যঃ কৃতিষু শুভাম্বরতঃ প্রচ্ছুস্তদ্গতিং ঘননিভাঃ স্বরতঃ ॥ ১ 

অন্নিকারী হইয়৷ উঠিল ॥ ৫৮॥ শূঙ্গাররসে নলরাজার বুদ্ধি আর (প্িদ্ধ বা 

হইয়উাঠল) তিনি সতত সুখসৌতাগ্যশালিনী অকপটহদয়া দ্র 

বিহায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। দময্তী রূপ ও সৌভাগ্য দ্বারা কমলাকেও গ 

করিয়াছিলেন ॥ ৫৯॥ অকপটহদয়। পুণ্যণীলা দময়স্তী এই প্রকারে নলের 

রথ পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে, নিরতিশয় কামপীড়িত নলও দ? 

বাসনাধিক বিহার দ্বারা তাহার মনোতিলাষ পূরণ করিতে লাগিলেন 

বিবিধকপটতার কারণন্বরূপ কলি কর্তৃক যতর্দিন বিপদের সঞ্চার না হর) : 

রাজ্যোৎপন্ন বনুবিধ অর্থের আধার্বরূপ নরপতি নল এই প্রকারে গর 

ধিহার করিতে লাগিলেন ॥৬১॥ এইকুপে মহামতি নলরাঙ বযংবরে 

হইতে কুবেরস্দ্রশ ধনের ঈশ্বর হইয়া মহোতসবসহকারে বনুদধরা শান” 

, বিরাঙ্গমান রহিলেন ॥ ৬২ ॥ 

এ দিকে মমু্তাসিত ়ংবর-মহোৎসব হইতে বলদগন্তীর-ঘরসপাঃ পু 

 জেষজেহগণ যখন আুরধামে প্রস্থান করেন, তঙগন গুভকার্য্যবিমুখ কমিকে 



নলোগয়ঃ। 

» যশসামায়ামিতয়া হতঃ শ্রিয়া ভীমৃহিতৃমায়ামিতয়া। 
তদধিগমায়ামিতয়া স্পৃহয়াদ্ভা মনুষ্যমায়ামি তয় ॥ ২॥ 
ইতি বিকলো! মায়ায়াস্ততৃক্ত উচে জনোইমলো মা যায়াঃ। 

শুভশীলোহমায়ায়াঃ স্থিতো নলোহস্যা বরোহনুলোমায়ায়াঃ ॥ 
বচ ইতি বস্বাদিত্যঃ শ্রুত্বা কলিরুৎসবাসবস্বাদিভ্যঃ | 

মখসর্ববস্বাদিত্যশ্চ,কোপ দৌষাৎ স মদভুবঃ ্বাদিভাঃ ॥ 8। 

প্রবলতমানবলতয়া৷ সংষোজ্য নলে স্থুরোত্তমানবলত যা । 

তেনাম! নবলতয়া তরুণেব তয়াস্ততাং ন মানবলতয়া ॥ ৫ ॥ 
ইতি বলবানন্তরতঃ কলিঃ কিলৈতজ্জগাদ বানন্তবতঃ। 
অবহিতবানস্তরতঃ সমৃদ্ধিযু নলম্ত বিবিশিবানন্তরতঃ ॥ ৬॥ 

সোহথ সদা রোদরতঃ পুরবিজিতে! নল; সদারো দরতঃ | 
বাজাদ্্দারোদরতঃ স্বপুরান্নির্াতবানুদারোদরতঃ ॥ ৭ ॥ 

কলি কহিল, নিরতিশয়কীন্তিমতী দময়স্তীকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় মন্ত্রে 

গমন করিতেছি । শুনিয়াছি, যেন স্বরং কমলা সেই সৌনর্ধ্যশালিনী দন্ত 
অবতীর্ণা হইয়াছেন ॥ ২॥ 

কলির মুখে এই কথা শুনিয়া দেবগণ কহিলেন, গোৌরীতুল্য সৌভাগ্যশা? 

অকগটহদয়া, শুতাবুষ্টবতী দময়স্তী স্ুচরিত নলরাঞজ্জকে পতিত্বে বরণ করিয়া 
তুমি আর তথায় গমন করিও না॥ ৩॥ * 

বঞজসর্বস্ ইন্্প্রমুখ দেঘগণের মুখে এই কথা শুনিয়! নিজ স্বভাবদোষে ক 

বয় ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িল ॥ ৪॥ তখন সে এই বলিয়। দারুণ অতি 
প্রদান করিল যে, যে নারী নিজ দর্পে দর্পিত হইয়া প্রবলপ্রতাপ স্বর" 

গণিহার পুরঃসব হীনশক্তি তুচ্ছ মনুষ্যের প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছে, নবীন 

থৈমন শরুবর হইতে বিছ্ছিন্ন হয়, সেই *ময়স্ীও সেইরূপ নলের সহিত বি 

রপ্ত হউক ৫॥ মহাবল কলি এই*প্রকারে অভিশাপ প্রদান পূর্বক ক্ষণ 
িবধানে থাকিয়া নলরাজের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিল।, সে এই « 
ধাননপথে যাইতে যাইতে নলের ছিত্র পাইয়া তাহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল 

পুর নামে নলরাজের এক ত্রাত। ছিলেন, কলি নলশরীরে প্রবেশ কা 
সেই পুর, দাতজীড়ায় নলকে পরাস্ভৃত করিয়া তাঁহার সূ রাজ্য অপ 
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অসমানানাহারিঃ স্মৈনং শব্দাংশ্চ কিমমুনা নাহারি'। 

অপি তেনানাহারি ভ্রান্তভুষণমপাস্য নানাহারি ॥৮॥ 
শুচমকরোদন্যস্থয ভ্রমন্নলঃ পথি পদং সরোদন্লযন্থয। 

ন চ পুনরোদন্যস্য ত্রাণায়াতৃৎ পরম্পরোদন্যস্থ ॥ ৯ ॥ 

নাস্য রমা নাবাসস্তচ্চ খগা জহ্রর্থযমান! বাসঃ। 
অপি মদমানাবাস স্বরোষজলধিং তরন্ ক্ষমানাবা সঃ ॥ ১০। 

তাপশতেন বসা নৌ দ্রবেদিতীমৌ নগাবৃতেইনবসানৌ। 

_ চেলাস্তেন বসানৌ চেরতুরেকেন পর্ববতে নবসানৌ ॥১১। 
ত্্বাসঃ স্বাপায়ান্নীতিরিয়ং চেতি বিপদি সম্বাপায়াম্। 

নিজবাসঃ স্বাপায়ান্নিকৃত্য তামমুঞ্চদিহ সম্বাপায়াম্ ॥ ১২। 
সপ শা শা শা শা শত 

পপপ্পশীপাপপপাপপীপপপ -াশাা্পীপসপপাশপীশাশা শিট চে ১১১০2 

আপনার বিশাল রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক নিষ্কান্ত হইলেন ॥ ৭॥ শক্ররূণ 

ুষ্কর তখন নলরাজকে নানারূপ অবক্তব্য কট,ক্তি দ্বারা তিরস্কৃত করিয়া তাহার 
সমগ্র সম্পৃতি হরণ করিয়া লইলেন। নল হারকুগুলকেমুরার্দি অলঙ্কার পরিত্যাগ 

পুর্ধবক ভার্ধ্যাসমভিব্যাহারে অনাহারে কাননে কাননে বিচরণ করিতে আর 
করিলেন ॥ ৮ ॥ কণ্টকসমাকুল আরণ্যপথে ক্রন্দন করিতে করিতে যখন তিনি 

প্রস্থান করেন, তখন দর্শকবৃন্দও শোকে কাতর হইয়া! উঠিল। তৃষ্ণার সয় 

পানীয় বা! ক্ষুধার সময় নলকে অন্ন দেয়,'এমন লোক কেহই ছিল না॥ ৯1 এই- 

রূপে নল শ্রীহীন ও গৃহহীন হইয়া পড়িলেন। কোন সময়ে দময়স্তী ( কতৃকগুনি 

হংসকে দেখিতে পাইয়া ) তাহার নিকট এগুলি ক্রীড়ার্থ ধরিয়। দিবার জর 

প্রার্থনা করিলে নল সেই পক্ষীদিগের উপর আপনার বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন 

( কলি কর্তৃক মায়াগঠিত ) সেই হুংসেরা বস্ত্রসমেত উড়িয়া পলায়ন করিল। তখন 

নররাজ ক্ষমারূপ তরণীসহায়ে আপনার রোষসাগর পার হইয়া অভিমান বিসর্জন 

করিলেন ॥ ১*॥ প্রথর রৌদ্দ্রতাপে আমাদ্িগের বসা ও মেদ প্রতৃতি দগ্ধ হইয়া 

যাইবে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি একখানিমাত্র বস্ত্র উভয়ে পরিধান পর্ব 
নবীনশৃঙ্-সমহ্িত তরুরাজিরাজিত পর্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাখ্বিলেন। ১১॥ 

এই প্রকার বিপত্তিকালে কলিগ্রভাবে নলের বুদ্ধি বিমোহিত হইল। “হা 

উত্তম নীতি”, ( এই কার্্যই এখন কর্তব্য) এই প্রকার বিবেচনা করিয়া ভি 
পরিধেয় বনের অর্ডাংশ ছি করিয়া ছূরমষ্টভাগিনী, মিসহীয়। নিযিতা দয, 
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* বন্রামানস্তেন শ্রমেণ কলিনা বিধ্যমানস্তে ন। 
স হি রিপুমানস্তেনঃ স্বভাগ্যদোষাঃ ক সমহিমানস্তেন ॥ ১৩॥ 
মুগকুলমারসদাবিশ্রমমভিতাপাতুরো মমার সদা বিঃ । 

স্কুরিততম৷ রসদ! বিস্তৃতা নগা যত্র বিপিনমার সদাবি ॥ ১৪। 

শোকভরোদস্তেন শ্র্তঃ স চ নলাদ্রবেতি রোদস্তেন। 

দতিমকরোদান্তেন স্বয়মিত্যাচে ভয়ং পুরোহদস্তেন ॥ ১৫ ॥ 

ক ভবান্ শংসব্স্থত্বাপদমিত্যাশ্রয়োইনৃশংসত্বস্য। 

তনেশং পত্বস্ত প্রাপ নল, সত্বরো ভূশং সত্বসা ॥ ১৬॥ 

অথ পবনাশময়ন্তং কাপি দবাগৌ দদর্শ নাশময়ন্তম। 
গবলেনাশমন্তং রুজম মক পুনরনাশমন্তম ॥ ১৭॥ 

মধ্যে ধে পরিত্যাগ পুরঃ সর প্রস্থান (করিলেন ॥ ১২। শক্রগর্বাপহারী ন নল নিরন্তর 
যম ও পরিশ্রম সহকারে এমণ করিতে করিতে কলির প্রভাবে অবসন্ন ও দঞ্জ- 

ঘাহইয়া উঠিলেন। জন্মান্তরীণ কর্মাফলেই তাহার এই দুর্দশা! ঘটিল। কেন না) 
বত কমই সর্বস্থানে বলবান্ হয়; নতুবা! এরূপ ধরমীধর নরপতি নল গ্লাজা- 
হইয়া একাকী অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিবেন কেন? ১৩॥ 

অনন্তর নলরাজা দাবাগ্রিপ্রজ্মলিত এক বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
নন আবশরান্তভাবে আর্তনাদ করিতে করিতে জলাতাবে তৃষ্ণার্ত হইয়া মৃত্যুনুখে 
গতিত হইতেছে; পক্ষিগণ তাপসন্তপ্ত ও বরীস্ত হইয়া! প্রাণ বিসঙ্জন করিতেছে ; 
ীশধ মরস বৃক্ষসকল অগ্নিতাপে বিদীর্ণ হইয়া সশব্দে তৃতলে নিপতিত 

বিমেছ। এইরূপ তীতিগ্রদ গহনবনে রাজা নল উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ 
 এইরণে নলরাছা শোঁকভরে উদ্ত্ান্ততাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে 
ঠধণ কর্ণে এই আর্তনাদ প্রবেশ করিল যে, “হে নল! সত্বর আগমন কর 
দলও উত্তর করিলেন, “ছে অনাথ! তোমার কিছুমাত্র তয় নাই ॥ ১৫॥ 
'লাগর নলরাঙগ অত্যন্ত ্বরান্িত হ্যা 'কোথায় তুমি? তোমার বিপদ্ দুর 
৭এই বলিতে বলিতে সেই আর্তনাদকারীর উদ্দেশে দাবারিমধ্যে প্রবেশ 
বদ।১৬। তিনি নিকাটবর্জী হইয়। দেখিলেন, কর্কোটনাগ দাবাগ্নিতে পতিত 
টাক হইয়াছে; নিজ লকতি্রভাবে দাবাগি হইতে আপনাকে উদ্ধার 
্ র্ঘ হইতেছে লা): সে মুমূূ্ণ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে । তখন নল- 
গা করিবার জু) তাহাকে রণ করিতে ইসা 'করিবেন॥ ১৭। 
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স চ ধৃতনাগস্তেন স্ববিষেণ বিরূপিতো মনাগান্তেন। 
সহিতোহনাগন্তেন প্রোক্তশ্চাত্মাস্ত বেদনাগস্তে ন 8১৮ ॥ 
স্যাত্তরস! কল্যন্তে বপুরমুনাত্তেন বাসসা কল্যন্তে। 

ষে যশসা কল্যন্তে গুণোদয়ৈরর্ধতি ভূতিসাকল্যান্তে ॥ ১৯ ॥ 
পপ ৮ শী শিক শশী পাশাপাশি ০ পম্পিপপাপীট শশিচ পপি পিপাসা পাপে পি 

তখন নল কর্কোটকে ধরিয়া কিঞ্চিৎ দূরে নিক্ষেপ করিলেন । সেই সময়ে লে 
হিতৈষী নিরপরাঁধী কর্কোট তাহাকে দংশন করিল; সর্পের প্রাণরক্ষক উপকা 

নল সেই পর্পবিষে বিরত রূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সর্প কহিল, 'হে নল 

আমার প্রসাদ তোমার আত্মা বিষজনিত বেদনায় কষ্ট প্রাপ্ত হইবে না॥ ১৮ 

হেনল! আমি তোমাকে এই ছুইখানি বন্ প্রদ্দান করিতেছি, এই বন্ধ দ্বা 

দেহ ল্লাচ্ছাদন করিলেই কলিকৃত যন্ত্রণা দুর হইবে, দেহও নীরোগ হইবে 

ধরাতলে যাহারা তোমার এই কীন্তি গান করিবে, তাহারা গুণসম্পন্ন হইয়া সম 
সম্পত্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হইবে। তুমি আর দুঃখিত হইও না ১৯ 
এপ টি পিপি ৩ 

. মধ মহাভারতে বর্ণিত আছে, কর্কোটনামক সর্প দেবধি নারদের শাপে অচল হইযা বম; 

গাঁতিত ছিল | নারদ বলিগ্বাছিলেন, 'বখন নলরাঞজা আপশিযা তোমাক্ষে এ স্থান হইতে অন 

লইয়া ঘাইবেন, তৰন তোমার শাপবিমুক্তি হইবে, ততদিন তুমি চলৎশক্তিরহিত হইয়া 

স্থানে অবস্থিতি কর।' অনন্তর যখন নলরাজা তাহার আর্তনাদ শ্রবণে দাবাগ়িমধ্যে তাহার নিব 

উপস্থিত হইলেন, তখন কর্কোট বলিল, 'আমাকে এ স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া চল, তো 

ঘাহাতে উপকার হয়, আমি সেইরূপ উপদেশ দিব।' এই বলির! সেই সর্প মুষ্টিঞ্রমাণ আক 

ধারণকরিল। তখন নল তাহাকে ধরিযা দাবাগি হইতে দূরে অন্য স্থানে উপস্থিত হইলে 

ঘখন তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সে পুনরায় বলিল, 'তুমি এক পা দইপা করি 

গণন! করিতে করিতে গমন কর, আমি তোমার উপকার করিব ।' নলও তাহার বাক্নুগা 

এক ঢুই ক'রয়া গণনা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন ; যেমন “দশ' বলেন, অমনি কর্ধে 

ভাহাকে দংশন করিল। তাহার দংশনবিষে নলরাজা বিকৃতরূপী হইয়। উঠিলেন | তখন করে 

বলিল, 'রাঙ্গন! কেহ আপনাকে চিনিতে না পারে, এই উদ্দেগ্তেই আমি জাপনাকে 

করিয়৷ এই প্রকার বিক্ৃতরূপী করিলাম, এ জু আপনি
 দুঃখিত হইবেন না! আগনায় দেহম 

, কলি অবস্থিত আছে ) আমার দংগনজনিত বিষে দে অনস্থ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে গ 

ত্যাগ করিবে। " আপনি এখন অমোধ্যায় গমন করুম, তথায় বাছক নাম ধারণ রক খু 

রাজার সারথ্কর্দে নিযুক্ত হউন্। দেই রাজা আগনাকে অঙ্ষবিজয়বি্া পর্দা পূর্বক জা 

নিকট হইতে অঙ্বিদ্ধা গ্রহণ কন্ধিবেন। সেই রাজোই জাগার কল্যাণলা, হ্ইথে। 

রণার্থ আপনারে চুরখানি বন দিতেছি, যখন এই বস পরিধান করিবে
ন, তখনই পুর্বরণ 

হইবেন. কর্োট এইসব প্রস্থান করিম 



নলোদয়। ৫৮৬ 

অপি চ বিমা! মামেন শ্রকবণীয়ঃ সর্ভূপর্ণনামানেনঃ। 

স্বান্েনামানেন স্থাধিপদো! ন হি নৃণা* ক নামানেন ॥ ২০ ॥ 
ুজ স্খমায়াহীনস্রীরিজাম্তহিতঃ শমায়াহীনঃ। 

ন্িগ্ধো মায়াহীনঃ স্যাজ্জনতায়াঃ কক নোত্তমায়া হীনঃ ॥ ২১ ॥ 

প্রীতিবশাদনবনতঃ কত্বা তদ্বসমাতুসাদনবনতঃ। 

রহুমাংসাদনবনতঃ সোহস্মাদৃতূপর্ণমাসসাদ ন বনতঃ ॥ ২২॥ 

মকৃত মুদা যস্তারম্তমমনূত সোহ্ধবনো। যদা যন্তারম্। 

ধবনিসমুদায়স্তারদ্দধাতোহস্য হয়াশ্চ তন্তদায়ন্তারম্ ॥ ২৩॥ 

মগ সহসা দমযুন্ত্যা সা দময়ন্ত্যাত্মশর্্ম নিদ্রা মুমুচে। 

জীবিতসাদময়ন্ত্যা সাদময়ন্তযাগমকৃত সূ চ যদা তস্যাঃ ॥ ২৪॥ 
সাত্র সসাদা রাম সীতেব ত্রাসমাসসাদারামা। 

যা প্রাসাদারামানুপেত্য ভত্র] রতিং রসাদারামা ॥ ২৫ ॥ 
__ শিপ 

রর | তুমি অভিমান বিসঙ্জন পৃর্ববক একাগ্রচিত্তে খতুপর্ণরাজার আশ্রয় 

গকব। কারণ, যাহার! বিপদে পড়ে, সজ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করাই তাহাদের 

বা।২ 1 তুমি সেই স্থানে গমন পূর্বক আদিত্যতুল্য কান্তি ধারণ কর, 

িলার্ুর্থ তথায় গিয়া সুখের অধিকারী হও; দন্তহীন স্নিগ্ধ মিব্র সঙ্জনের 
কট উপস্থিত হইয়া কোথায় স্বুখ লাত না করে? কর্কোটনাগ এই বলিয়া 
[রোহিত হইল ॥ ২১। 

অন্তর নলরাজা গ্রীতিসহকারে সেই (নাগত্ত ) বস্ত্র গ্রহণ পূর্বক রক্ষক- 
হান, যাংসানী হিংস্র শ্বাপদপূর্ণ সেই বন হুইতে বহির্গত হইয়া খতুপর্ণরাজার 

কে উপস্থিত হইলেন ॥ ২২॥ খ্বতুপর্ণনরপতি পুলকিত হইয়া নলকে সারথি- 
দনিযুক্ত করিলেন। নল যখন সারধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন খতুপর্ণের 
কেরা হেধারব সহকারে ন্যমার্গে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল ॥ ২৩। 
এদিকে নলরাজা যে সময় পত্থীকে শোকসাগরে ফেলিয়া গ্রস্থান করেন, সেই . 

বা আপনার সুখদমনকারিমী অরণ্যমধ্যে নিদ্রিতা দময়্তী সহসা জাগরিত 
তা উঠলেন ॥ ২৪।। পূর্ব্বে ষিনি অট্টালিকা ও রাঞোস্ভানে থাকিয়া লেন 
রি দা অবস্থিতি করিতেন, সেই দরয়্রী তখন বাইবি়হিণী, জানকীর 
৭ বিয়া নলের অয পর্ঘ খাপহসমারুব, ভূবনিনী ও বিহঙনীদিগের 



৫৮৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তত্র পদে ব্যালীনামথ বিজ্রান্তং বনে চ দেব্যালীনাম্। 
তরুবৃন্দে ব্যালীনাং ততিন্দধানে তয়াম্পদে ব্যালীনাম্ ॥ ২৬। 

বেগবলাপাসিতয়া বেণ্য! ভৈমী যুতা ললাপাসিতন্গ]। 
নৃপ ! সকলাপাসিতয়। হত্বারীন্ বাদ্ধবান্ কিলাপাসিতয়া ॥ ২৭। 

স কথং মানবনানাম্তায়বিদাচরসি সেব্যমানবনানাম্। 
ধুতসীমানবনানান্দারাণাস্ত্যাগমনুপমানবনানাম্ ॥ ২৮। 

পরকৃতমেতত্বেনঃ স্মরামি যন্ন স্মৃতোহসি মে তব্বেন। 

দৌষসমেতত্বে ন প্রদূষয়ে নাত্র সম্ত্রমে তত্বেন ॥ ২৯ ॥ 

হৃদয়ৌকা যন্তেন স্থীয়েত যখৈব পবকায়ন্তেন। 
যাবৎ কায়স্তে ন ত্যজ্যেত স্বহৃদি চাধিকায়ন্তেন ॥ ৩০ ॥ 

৬০০ সপ পিপাসা পেস লা শশা শী পাটা 

আশ্রয়স্থল, রৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন, তৃঙ্গকুলপূর্ণ অরণ্যে অরণ্যে বিচরণ করিতে 

লাগিলেন | ২৫॥ দ্রুতবেগে গমন করাতে তীহার শ্ঠামল কবরী স্বলিত হইয় 

পড়িল, তিনি তাহা ধারণ পূর্বক এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হে 

নল! তুমি অসি ধারণ করিলে অরাতিগণের হস্ত হইতে অসি স্বলিত হই 

পড়ে, তুমি শক্রকুল নির্মূল করিয়া বাদ্ধবগণের রক্ষাবিধান করিয়া থাক, তবে 

কেন তুমি অরণ্যমধ্যে আমাকে একাকিনী বিসক্জন করিয়া প্রস্থান করিলে | 

এখন পর্য্যস্তও বা ফিরিয়া আসিতেছ না কেন? ২৬-২৭॥ হে নিরুপম,! মগ 

গ্রমীত নানারূপ ধর্ধশাস্ত্ের মর্ম তোমার বিদিত আছে, আমি তোমার পরী 

এখন বনবাস আশ্রয় করিয়াছি, আমার রক্ষাকর্তী। কাহাকেও দেখি না, এ অবস্থা? 

তুমি আমাকে কেন বিসর্জন করিলে? যে সহধর্শিণীর বিনুযাত্র দোষ নাই 

সেই মর্যযাদাশালিনী ভার্যযাকে পরিত্যাগের সময় কি মনে মনে একট,ও ধর্মাধশ 

বিচার করিলে না? ২৮ ॥ হে স্বামিন্! , আমাকে পরিত্যাগরূপ পাগ তোমার 

কুত নহে, উহা পাপানা কলি কর্তৃক অন্ত, তাহা আমি বুঝিতে গারিয়াছ। 
তুমি আমাকে বিশেষরূপে জাত আছ, এ কর্ম তুমি কর নাই সুতরাং কির 

অপরাধে তোমাকে আমি দোষী করিতে পারি 
না॥ ২৯॥ রে প্রাণ! যাবৎ তু 

এই শরীর পরিত্যাগ না কর, তাবৎ তোমার নল অসিত লৌহের য় নি 

সন্ত ও একান্ত কাতর হইয়া অবস্থান করিবেন ) সুতরাং তুমি শীগ না 

বিরত হও তাহা হইলেই প্রিয়তে সঙ্ধাপি রি হনে 



' মলোদয়ঃ। : ৫৮৫ : 

যন্য পদে শঙ্কমিতঃ স্বজনোহয়ং প্রাপ্য জনপদে শঙ্কমিত । 
অরিবৃন্দেহশস্ক ! মিতস্মিত ! স ত্বমুপাগতোহসি দেশস্কমিতঃ ॥ ৩১॥ 
যদ্যশসামুরু রোদঃ কুহরং যো দ্বেউ রঞ্চসা মুরুরোদঃ। 
অদ্রেঃ সানু রুরোহদঃ কিমাপ দয়িতো মমেতি সাহনুরূরোদ ॥৩২। 

শ্রয় কলনামানস্তেত্যয়গ্জনে। দদতি চাঙ্গন৷ মানন্তে | 

হার্দে নামানস্তে জনমেনমশোকং কুরু সনামানন্তে ॥ ৩৩॥ 
উচ্চশিরোদারাবালপ্যেতি বনে স্ববন্কুরোদারাবা 1. 

দ্রতিমকরোদারাবা রূক্ষং মরুতলময়ো সরোদারাবা ॥ ৩৪ ॥ 

মৃগকুলমারব্যাধিপ্রচুরং বিভ্র্ধনং সমারব্যাধি। 

বী্য। মারব্যাধিষঠিতভূজগং ভীমজেয়মার ব্যাধি ॥ ৩৫ ॥ 
শশী শীট শীপীপাসীপিপশ শী 

হঞ্মিতম ! আত্মীয়বন্ধুগণ তোমাকে অধিপতি প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গললাত করিয়াছে; 
মি নিশক্ত ও নির্ভাক হইয়াও এই গহনারণ্য হইতে কোথায় প্রস্থান করিলে? 
ুমিকি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ ?-_ না এতক্ষণ পরিহাস করিয়া কদাচ 
নিন্ত থাকিতে পারিতে না। তবে তুমি আমাকে ছুষ্পার দুঃখসাগরে নিক্ষেপ . 

ঝরা কোথায় গমন করিলে? এই প্রকারে দময়স্তী নিরতিশয় ভীত হইয়! 
উঠরেন। ৩১| 
নর ভীমকুমারী দেবী দমযন্তী মুগকুলকে সম্বোধন করিয়া বিলাপের স্বরে 

ধননেন। 'হে রুরুমুগ ! হার কীর্তিরাশি দ্বার! বসুদ্ধরা ও স্বর্গের মধ্যস্থল 
পর্ণ হইয়াছে, ধিনি শক্রকুলের বক্ষঃস্থল বিদারণ করেন, আমার প্রাণবন্পভ 
ঢ নন কি এই পর্বতের সাহ্থপ্রদেশে গমন করিয়াছেন? দময়ন্তী এই কথা 
ঘাবোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩২॥ অনন্তর তিনি অশোকরৃক্ষের নিকট-. 
সী ইয়া কহিলেন, “হে অশোক! কামিনীগণ তোমার প্রতি লম্বা প্রদর্শন 
র্ঘতোমাকে দোহদ প্রদান করে). আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, 
দু আমাকে তোমার নিজ নামের* তুল্য কর অর্থাৎ আমাকে অশোক 
বা দেও।” ৩৩॥ রে 

নর পরমকপবতী মোহনগতি দম দেবদারুকাননে া হইয়াও 
হার বিধাগ করিতে লাগিলেন । পরে ক্রুতবেগে গমন করিতে করিতে 
কমতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৩৪ ভীমনন্দিনী দময়্ী কামব্যাধিতে 

হা বিগ ওক কিক করিতে মরতুমির গথ দিয়া গমন 



৮৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

সাশ্রবনাসারা সাবেগমনা ভীমনদ্দম। সারাদা । 

স্বনয়ননাসারাসাবজগরমগ্রাসি চামুন। সারা সা ॥ ৩৬॥ 

অথ শবরো৷ হাস্থন্তং স্বাসুংস্তদসুংস্চ রিপুতরোহাল্যস্তম। 

সমধিররোহা ্যন্তং স্যাস্য তদাস্যেহকরোৎ খন্সো হাস্যন্তম্॥ ৩৭। 
তাল্পুনরেকাময়তঃ কৃশাং কিরাত; স্মরাতিরেকাময়তঃ | 
কান্তারেহকাময়ত স্ত্রিয়ং ন কাঙ্ক্ষহূপহবরে কাময়তঃ ॥ ৩৮। 

ধূতবনম্থান্তেন ত্রাতাসি ময় ননু ত্বমহান্তেন | 

মানিনি ! মহ্ান্তেন প্রসীদ শরণাগতাঃ ক মহাস্তে ন॥ ৩৯॥ 
সুমুখনিশাপে ' তে নঃ স্মর দাসানিতি প্রোচ্য বসাপেতেন। 
দত্তে শাপে তেন স্থিতয়াসান্ত্েন চপদৃশ! পেতে ন ॥৪০। 

রুরিতে আরম্ত করিলেন ॥.৩৫ ॥ তখন সেই অশ্রভারাক্রান্তলোচনা উদেগসমারু 

দময়ন্তীর সন্গুখে এক অজগর সর্প উপস্থিত হইল; সেই মহাতুগ্গ তাহাকে এ 
করিতে উদ্ভত হইল ॥ ৩৬ ॥ সহস]1 শক্রনর্পহারী কঠোরস্বভাব এক ব্যাধ তথ 
উপস্থিত হইল; সেনিজের প্রাণ নষ্ট হইবে, এ চিন্ত। ন| করিয়। দময়্ত্ীর গা 
নাশে উদ্ভত সেই মহাসর্পের বদনাত্যন্তরে আপনার খড়েগর অগ্রভাগ প্র 

করাইয়। দিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহাকে বিদীর্ণ করিয়! তাহার প্রাণ সহ 

রুরিয়৷ ফেলিল ॥ ৩৭॥ (দমযন্তীকে দর্শনে) সেই ব্যাধ নিরতিশয়, কামবা 
জর্জরিত হইয়! সেই জনশূন্য অরণ্যমধ্যে অসহায় দময়্তীকে প্রার্থনা! করিয়া বি 
/হে সর্বাঙ্গসুন্দরি ! তুমি আমার পত্বীত্বে দীক্ষিত হও। কোন্ কামীর্ত ব্য 

. আনপুন্ত স্থানে (রমণীদর্শনে) তাহার প্রতি অভিলাধী ন! হইয়! থাকিতে পারে ?৩ 
.. এই বলিয়া সেই ব্যাধ পুনরায় দময়স্তীকে সম্বোধন পূর্বক বলিল। ! 

মানিনি! আমি বনস্থলীতে বাস করি, অজগর সর্পকে সংহার করিয়া মা 
স্তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছি; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমা; 

তর কর। যে ব্যক্তি অন্যের জীবন ঘবক্ষ/ করে, ধরাতলে সে কাহার সগাদ 

নাহয়? আমি তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমার মনোর পুর্ণ কর 
রে ম্মোহনচন্্রবঘনে ! আমাকে তোমার ক্রিঞ্কর বলিয়া জানিবে। রি 

র্যাখের.এই কথা শুনিয়া রোতরে দম্থীর নেত্রময় চঞ্চল হইয়া উঠিল) তি 

_ গ্মতিধাধ এদান করিবামা সেই ব্যাধের মেদাহিসম্িত দেহ 'ত্ীতূত 
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দগ্রসরাগাহিতয়! দময়ন্ত্যা বিপিনভূঃ পরাগাহি তয়া। 
উচ্চত্রাগাহিতয়া দৃষ্ট্যা ঘোরা চ কন্দরাগাহি তয় ॥ ৪১। 
পদবাপদবাপদবাপদবারয়তোহত্রিবনং বিললাপ চ.সা!। 

তরসান্তরসাস্তরসান্তর সান্বয়ছ্ঃখ ! বৃণীঘ দখে ! মরণম্ ॥ ৪২॥ 

বুক! কোপপুরঃসর মা সরমা! সর মা সরমা ভবতা ননু সা। 

কিমৃতে দয়িতাদয়তোদয়তোদয়তোদয়তোহস্তি মমেহ স্ৃথম্॥ ৪৩॥ 

অয়ি রাক্ষ ! ভক্ষয় মাং ক্ষুধিতে। ন বসানবসান বসান বসাঃ। 

রূজ মুহ্ব জনেহত্র চ হে করুণান্তরদান্তরদান্তরদান্তরদাম্ ॥ 8৪ ॥ 

৮১. শ্পীশাশীপাশীশী শী িিপাশাশিপীিতীস পাশ পপি িল পশিপাস্টী তি ৮ শপ শী পাপপীপাসিশপী পিপি পপ সপ সপ পপাসপপারর 

অনন্তর দময়ন্ত্ী এইরূপে কিরাতকে তম্বীভূত করিয়া বৃক্ষপমাকুল নিবিড় বন- 

য় এক কন্দরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯॥ ক্রমে ক্রমে পদত্রজে গমন করিতে : 

ঝি শুতদৈববশে তিনি এক গিরিকান্ন প্রাপ্ত হইলেন; তথায় দাবাগির 

মাত্র নাই; কিন্তু জলের নিতাত্ত অভাব । তখন তিনি বিলাপ করিয়া বনিতে 
[গিনেন। 'হে সখে প্রাণ! এখন তুমি আশ মৃত্যুকে বরণ কর, আর এই*অসীম 

(খম্হ কর যায় না॥) ৪২॥ 

অনন্তর দমযন্তী সেই কন্দর পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিতে করিতে এক 
[টিমুখ তরক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । তিনি সেই তরক্ষুকে সম্বোধন করিয়া 

কহিলন।“হে তরক্ষো! তুমি রোষভরে আসিয় আমাকে গ্রাস কর, তুমি এ স্থান 
ছড়িা অগ্ঠত্র গমন করিও না। হেরৃক! তোমার প্রিয়তমা! বৃকী তোমার 
দত (সমবেত থাকিয়া) বিরাজ করুক। তুমি আমাকে গ্রাস কর। অশ্তভদৈব 
ক ত্রান্ত প্রাণবল্লত নল ব্যতিরেকে আমার আবার সুখ কি? ৪৩। 

অনন্তর ভীমনন্দিনী দময়ন্তী এক রাক্ষসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষমকে 
দাধবামাত্ তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ছেপরাক্ষস ! তোমার দেহ মেদে সমাচার 
(মাম হইবে না, তোমার এখন ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে) "অতএব আর 

ধাকিও না। আমাকে ভক্ষণ কর। ভুমি নির্দয়তাবে আমার অঙ্গে দন্ত 
শত বরিযা দেও, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ করিব না। ছে 

নী! দারীজাতি বলিয়া আমাকে দবধ্য বিবেচন। করিও না, গাম এ 
মানে আমার শরীর দাদ করিতেছি, ৪৪) 
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৫৮৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

করম করম করম। করম! কলয় ব্যসনং মম পাহি হরে! 

দরতো দরতো দরতো দরতো বিরুতৈর্মরুতাং স্থুকর ! ত্বমপি | 8৫। 

ত্বদরিণিষধেশ ! সমৃদ্ধিমনা রময়! রময়। রময়! রময়াঃ। . 
ব্যসনস্তমুপেমি কদ। নু সভীশমন শমনা শমনা শমনাঃ॥ ৪৬॥ 

যমন। যমনা যমন] যমনাগভিবীক্ষ্য রতক্দ্রবতীহ পরঃ। 

সরষে! নিষধক্ষিতিনাথ ! গলন্ নবমা নবম নবম নবমী; ॥ ৪৭। 
নয়মা! নয়মা নয়ম। নয়মা! বস এত্য নিবাসমমুং ভবতা। 

ভবনীয়মপায়মরীনুদয়ান্নয়তানয়তা৷ নয়তানয়ত৷ ॥ ৪৮ ॥ 

সনয়া সনয়া সনয়! স ন যা হাম্ৃহদ্ঘটয়! বিপদং স্বপদমূ। 

হিতদে হিতদে হিতদে হিতদেত্যলপদ্বহুধা নরদেবস্ুতা ॥ ৪৯। 
পপ পপ ০ পল 

অনন্তর দময়ন্তী একান্তঃকরণে হরিকে স্মরণ করিয়া স্ততিবাদসহকারে 

বলিলেন, “হে ব্রহ্ধন! হে হরে! হেশ্রীপ্রদ! আমি এখন মকরালয় সাগরের 

নায় বিপদ্সমুদ্ধে পড়িয়াছি। আপনি অমরগণের দুঃখ দুর করিয়া থাকেন, এই 

মহান্ ছুঃখপ্রদ ভয়ের সময় আশ্বাসবাক্যে আমাকে প্রবোধ প্রদ্দান পূর্বক রঙ্গ 

করুন ॥ ৪৫1 ( এই বলির দময়ন্ত্রী নলের উদ্দেশে পুনরায় বলিতে লাগিলেন) 

হে নিষধপতে ! তোমার এশ্বধ্যগ্রীর অবসান হইয়াছে, পুষ্কর সেই ্্ 

নাত করিয়। আনন্দলাভ করিয়াছে, ,তুমি আমার সহিত এই প্রকার বিগ 

নিপতিত হইয়াছ; আমার আর আশা নাই) কবে আমার তয় বিদু 

হইবে? কবেই বা আমি পুনরায় পূর্বের স্যায় স্থধের অধিকারিণী হইব?& 

হে নিষধেশ্বর ! তুমি শক্রকুলের প্রাণনাশে অত্যক্সমাত্র ইচ্ছ! করিলেও সেই সং 

নীতিতরষ্ট শক্রর! ভয়ে দূর হইতেই পলায়িত হয়ঃ তরুণ যুবকগণও তোমার নিং 

হতগর্বব হইয়া! থাকে 7 তবে এখন অত্যন্ত রোধ প্রদর্শন করিতেছ 
না কেন?&' 

হে নীতিবিশারদ ! হে অভিমানিন্! তুমি যে রাজ্যের অধিপতি হইয়! অবস্থ 

কর, সেখানে যে সকল অসদাচারী শক্ত 'বাঁস করে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করি 

থাক; এখন তুমি নিজ রাজ্যে যাও, অরিকুল নির্ণল কর। 8 | হে হি 

ফ্ারিন! নীতিশৃন্ত শক্রর হস্তীরাও তোমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন 

যেখানে তোমার হিতৈবী ব্যক্তি আছেন, তুম
ি সেই আপন রাজধানীতে গ 

) 

এ 
কর রাজননিনী গথযবী এই প্রকারে রহতর বিলাগ করিতে 
করিলেন ॥ ৪৯1 | 

ই. 8758 |, 



নলোদয়ঃ। ৫৮৯ 

সা বিধুরা ধাবন্তং রত্বৌঘং কাপি নিরপরাধাবন্তম্। 

সার্ঘং রাধাবস্তুং প্রৈক্ষিষ্টাপচ্চ সৃতনুরাধাবস্তম্ ॥ ৫০ ॥ 
ব্যাকুলয়েবারিতয়। বিধের্গতিরনেন সিদ্ধয়েহবারি তয় । 

অপি চ যযে বারিতয়া যথা শফর্ধ্যা জলোচ্চয়ে বারিতয়। ॥ ৫১ ॥ 

প্রতিষিদ্ধান্যায়স্য প্রাপি স্তবাহোশ্চ রাজধান্যায়স্য | ' 

বন্ুধনধান্যা৷ যগ্য প্রবতুবৃন্দানি বহুবিধান্যায়স্য ॥ ৫২ ॥ 

সথননা মাত্রা সানন্দং রাজ্ঞো ভূত! চ নামাত্রাস|! । 
শৌকেনামাত্রাসাববসদ্ধ'তদেহযাপনামাত্র! সা ॥ ৫৩॥ 
গদ পদা পরিভ্রমং নয়েন যা! পদা পদা। 

বনাবনাবনাথব্ সজীবনাবনাভবত | ৫৪ ॥ 

ইতি প্রীমহাকবিকালিদাসক্কতে নলোদয়ে সংকাব্যে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥ 

অনন্তর বিরহবিধুরা মোহনযৃত্তি নিরপরাধিনী দমযন্তী (গমন করিতে করিতে) 

দধিলেন, কতকগুলি সার্থবাহ এক স্থানে আপন আপন রত্বনকল ( সযত্বে) রক্ষা 

(রিয়া আড়ম্বরসহকারে ( গন্তব্যপ্রদেশে ) গমন করিতেছে । তদর্শনে তাহার 

নষ্টের ( কথঞ্চিৎ ) অবসান হইল ॥ ৫০॥ জল প্রাপ্ত হইলে শফরী যেমন উদ্দৃ- 

নত হয়, দঃয়ন্তরীও সেইরূপ প্রতিকূল দৈববশে বিভ্রান্ত হইয়া নলান্বেষণরূপ কার্য্য- 
দ্ধ ন্ট সেই সার্থবাহ-( বণিক্) গণের,সহিত গমন করিতে আরস্ত করিলেন । 

বগক্গণের প্রশ্থে তিনি আত্মপরিচয় দিয়! নির্ভয়ে তাহাদিগের অন্ুগামিনী 

ইনেন|৫১।॥ বন্র্রেশে পদ্দব্রজে গমন করিয়া তিনি সুবাহরাজার রাজ্যে 

উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যে অন্ঠায়ের চিহ্ছমাত্র লক্ষিত হয় না, & রাজধানী 
তর ধনধান্ঠে পরিপুরিত ॥৫২॥ পাছে কেহ চিনিতে পারে, এই আশঙ্কায় 
মী অঙ্গে মালিন্যাদি ধারণ পূর্বক স্ববান্ধর জননীর নিকট উপস্থিত হইঝেন ; 
ধা নির্বিঘ্রে তিনি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুবাহুর জননী তাহার 
শিগগোষণ করিতে লাগিলেন। রাজজননীর নিকট অবস্থিতি করাতে তাহার 
ধার কোন প্রকার ভয়ের আশঙ্কা রহিল নাতিনি শৌকবিদঞ্চহদয়ে জীবনধারণের 
যার আহার করিয়া দিমযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩। নির্ভাকা দয 
ধ কারে বিগ হইয়া নীতির অনুসরণ পূর্বক অনাধার স্তায় অরণ্যে অরণ্য 
টিতে মণ করিয়া অবশেষে এই ভাবে জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন ৫৪ 

০০০ 



চতুর্থঃ সর্গঃ। 

অথ তুঙ্গোপায়স্য শ্রবণেন নলস্য সানু গোহপায়স্য। 

বশগা গোপা যস্য স্বমনো ভীমশ্চিরং জুগোপায়স্য ॥ ১॥ 

নিশি চ দিব] চার্ধ্যস্তক্ষতস্য নলবিচিস্তয়েহথ বাচার্য্যস্য। 

ভূশমেবাচার্ধ্যস্য দ্বিজোত্তমৈঃ শিষ্য কৈরিবাচীর্যাস্য ॥ ২॥ 
অথ নয়নেত্রা সাদিপ্রচুরা পৃঃ কেনচিজ্জনেইত্রাসাদি। 

যত্র স্থনেত্রা সা দিগ্ভ্রমেণ হুঃখং গতা বনে ত্রাসাদি ॥ ৩॥ 

সহ দীনায়ত তেন স্বগৃহঞ্চ ভৈমী যযেইমুনায়ততেন। 

স্বনয়েনায়ততেন প্রাপ্ত স্বাসোশ্চ শোভনায়ততে ন ॥ ৪॥ 
বসনাংশস্য স্তেন ! কাসি মমায়ং বিধির্যশস্যস্তে ন। 

ছাল্প বিশস্যস্তেন স্বজনেন ভূতেন ভবসি শস্যন্তেন ॥ ৫॥ 
শপ 

এ দ্বিকে সামাদি উপায়নচতুষ্টয়ে অতিজ্ঞ নলরাজ! নগরী হইতে নিষ্ধান্ত হইয়া 

বনে গমন করিলে রাজা ভীমের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত হইল। অসংধা 
গ্রামাধিপতিগণের অধীশ্বর সান্ুচর ভীম বহুযত্ে নলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল্লেন। 

(কোন অনুসন্ধান করিতে ন! পারিয়া) তিনি অতি র্লেশে কোনরূপে চিত স্থির 

করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১॥ শক্রর খড়েগও আঘাত প্রাপ্ত হা 

ভীমের সম্ভব ছিল না। তিনি নলের অন্বেষণার্থ কতকগুলি ব্রান্ষণশ্রেষ্ঠকে নিযুক 

করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের! তীহাদিগের প্রধান আচার্য্যের আদেশে শিয়ের। 

নায় অহনিশি নলের অনুসন্ধানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২॥ এ দক 

. ব্রাঙ্গণের মধ্যে একজনের নাম স্বদেব ; তিনি সুচতুর ও নীতিবিশারদ) ভিনি 

নানা দেশ পর্যটন করিতে করিতে একটি অশ্বপ্রচুর নগরীতে উপস্থিত হইলেন। 

_ অরণ্যে অরণ্যে ্রণপূর্বক ভয় পাইয়া সুচনা দমযন্তী আসিয়া মেই নগরীতেই 

বাস করিতেছিলেন। সেই শোভনচরিক্রা দময়স্তী নীতি অনুদারে নলকে নাঃ 

করিবার অন্ত যেরূপ যত্ববতী হইলেন, নিজের জীবনরক্ষায় সেরূপ বু 
1 

পাইলেন না ॥ ৪॥ 
ৰ 

[.. এপ্দিকে অন্তঃপুরচারি প্রেরিত এক ব্যক্তি নলের অথে্ষণার্ঘ পর্রতাদি ্ 

: স্থানে বিচরণ পূর্বক এই. শ্লোক উল্জারণ করিতে..লাগির নে, "হে ৃ 



নলোদয়ঃ | ৫৯১ 

স জনস্তেনাহগাদিক্রামীতি জনেন তন্মতেলাহগাদি। 

ভর্তৃকৃতে নাগাদিস্যদেন ভুবি বস্তুপরিহতেনাহগাদি ॥ ৬ ॥ 

কোপ্যুচে তনয়ায়াঃ পদ্মেত্য নৃপস্য তেযু চেতনয়ায়াঃ। 

ভীমুর্ঞচেত ন যায়াদ্তিত্বাং দুঃসহা চ চেতনয়া যা॥ ৭। 
নিজধামেতং সময় মৃত্পর্ণং শ্রাবিতোহর্থমেতং স ময় । 

দচিবসমেতং সময় গিরোন্তরং নাজনিষট মেতং সময় ॥ ৮। 

দিনানায়তনস্থো নানায়তনক্ষমোহস্য সৌত্যেহধিকৃতঃ। 

নাহনায়তনকরো লীনানায়ত নঃ পথুবাচাথ রহঃ ॥ ৯॥ 

দীনায়াহনায়তয়। বিবাসসেহস্মৈ বিহীনয়ানায় তয় । 

নখলু ধিয়াহনায়ুতয়া। ক্রোধব্য্ন্মীনিশ্চয়ানায়ত যাঁ ॥ ১০ | 

1 তুমি এখন কোথায় আছ? দমযন্তীর বনগমনারিকারধ্য তোমার বশের 

নহে হে প্রিয়! তুমি আত্মীয়জনকে পালন করিয়া প্রশংসা লাত কর। 

রণ গ্োক উচ্চারণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, উহা! শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি 

ীর উত্তর প্রদান করিবে, সেই কথা আসিয়া দময়ন্ত্ীর নিকট বলিবে। এ 

ধরিত ব্যক্তি নাগরিক বেশ পরিহার পুরঃসর নাগতোজী গরুড়ের স্তায় দ্রুতবেগে 

আবশে পর্যটন করিতে লাগিল ॥ ৫-৬॥ 

বেমৃকল ব্যক্তি নলের অধ্থেধণে বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক 
নপরাপতকন্যক তীমরাজের গৃহে উপস্থিত হইয়া দমযন্তীকে কহিল, “দময়ন্তি ! 
ধন অন ক্রেশ ও তয় তোমাকে পরিত্যাগ করিল, আমি নলকে প্রাপ্ত হইয়াছি। 

রি এন সুস্ৃতাবে অবস্থান কর ॥ ৭॥ হে দময়ন্তি! নিজ বাজধানী অধোধ্যা- 

দিতধতৃপর্ণ রাজার নিকট আমি গমন করিয়াছিলাম, তথায় উচ্চস্বরে, কখন বা 
ধর আমি তোমার বস্ীচৌ্ধে্র বিষয় সেই রাজার নিকট উচ্চারণ করিলাম; 
্শীমান্ অধাত্যবৃদ্দের সহিত উপবিষ্ট রাজার নিকট হইতে কোন উত্তরই 
ধর হইলাম না।৮॥ তৎপরে যখন আমরা বিষগ্নতাবে গমন করি, তখম 

হগদূর তবনহিত সারবিপদে নিযুক্ত একটি কু্াক্কৃতি পুরুষ পথিমধ্যে আমার 
ও হইয়া সশঙ্-তাবে বিরলে নানারপ যয়দহকারে ( বঙ্্যমাণ) কথা" 

ঘ।৯। (মে বলির) 'আমি সে সময়ে দীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলাহগ। 
খা কিছু অর্থাগম ছিল না, তখন বন্তরহীন ছিলাম এই সমস্ত বিষয় বৃ 
হবি করিম! ঘেন নদী প্াধ পরিত্যাগ করেন। আছি 



৫৯২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কৃতকর্ন্মাহনেন ত্বাগতোহন্মি বচসেতি তত্য মানেন স্বা। 

বেদয়মানে নত্ব। বিপ্রে চ ধনেষু দীয়মানেনত্ব। ॥ ১১ ॥ 

তত্ত্রাহপর্ণায় ততস্বনয়াদূভৈমী তপস্তাপর্ণাহযতত। 

তুলিতন্থপর্ণায় ততস্তস্তাগমনায় সর্তপর্ণায় ততঃ ॥ ১২॥ 
স৷ কৃতসামাহন্যেন শ্রাবিতবত্যমুমনন্যসামান্যেন । 

স্বং রহ্স] মান্যেন স্বয়ংবরং স্মরতি নাগ্ীস। মান্যেনঃ ॥ ১৩॥ 

রহসি তদী সন্াহস্থিতঃ স্ম স নলং যুতো। মুদ1 সন্নাহ। 

্রীস্ত মদাসন্নাহ ক্ষুটং প্রয়ামো ব্রজেদিতি বুাদীসন্নাহ ॥ ১৪। 
সা বনিতা বদ্ধ! নঃ স্বগুণৈঃ কর্ষতি কে হৃতাশ্চ বধ্বা ন। 

সমহস্তাবদ্ধানঃ শ্ব ইতি যোজনশতং মিতাবধবা! নঃ ॥ ১৫॥ 

অন্কুনয্ব সহকারে তাহাকে ইহা! জানাইলাম। কারণ, ধর্্নির্ণয় তাহার অবিদ্দিত 

নাই। বস্তুতঃ দুর্দেববশেই এ সকল ঘটিয়াছে? ॥” ১০ ॥ 

এই বলিয়া প্রেরিত ব্রাহ্মণ (পুনরায়) কহিলেন, “দময়ন্তি ! সেই (সারধিরগী) 

ব্যক্তির প্রমাণসঙ্গত সত্য কথায় আমি কৃতন্কত্য হইয়া তোমার নিকট প্রত্যাগত 

হইলাম ।” ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে দময়ন্তী সেই ( কুজাকৃতি ) ব্যক্তিকেই নন 

বলিয়া স্থির করিলেন এবং ব্রাঙ্মণকে ভক্তিনহকারে প্রণাম করিয়া অযংখ্য ধনু ও 

অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ১১॥ অনন্তর একতক্ঞাদিব্রতধারিণী, নিয়মবতী, গৌরী- 

সদৃশ দময়ন্তী সুনীতি অবলম্বন পূর্বক অধোধ্য। হইতে খতুপর্ণের সহিত গরুড়বং 

বেগগাষী অঞ্চনী নলকে আনিবার ভন্ত যত্র করিতে লাগিলেন ॥ ১২। "সাম" 

শাঁলিনী ভীমনন্দিনী অপর একটি অপাধারণ ব্রাঙ্মণ দ্বারা খতুপর্ণ রাজার নিক 

নিজের পুন্বংবরবার্তা জানাইলেন; অধিকন্ত বলিয়া! পাঠাইলেন যে, মানী ব্য 

সহসা পাপ ক্মরণ করে ন|। দমযন্তরীর পুন্বংবরবার্তা শুনিয়া খাতুপর্ণ সারধিরূ 

নলকে সমভিব্যাহারে লইয়া অবশ্ত এখানে উপস্থিত হইবেন, ইহাই দম; 

অভিগ্রীয়॥ ৯৩ যে বরাঙ্গণ এই সংবাদ শইয়া খতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন 

তাহার নাম নুদেব। তাহার মুখে দময়্তীর পুনঃসবয়ংবরবার্ত শ্রবণে খাতুপর্ণ রা 

কবচে নি অঙ্গ আবৃত করিয়া নলকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে কনার 

আমরা এক দিবসের মধ্যে দমযন্তীর পুনঃস্বয়ংবরসতায় গমন করিব দেই তীম 

নিন ঘৃ্ধিমতীকমলারূপিনী, তিনি আমাকে পতিত্বে বরণ করিবে দো 

নাই ১৪. দমরূ্বী নিজ ওণরজ্ছতে বাষিরা ফাকে ক্ষণ করিতেছে 



নলোদয়ঃ | ৃ ৫৯৩ 

 ততবরয়ামা যামঃ প্রণযের্ঘদি মানিতত্রিযামায়ামঃ। 
নলজায়ামায়ামন্মৃত্বেত্যুচে ₹ দুধিয়ামায়ামঃ ॥ ১৬ 
মাং তমানা শ্বঃ স্তান্নংনমসৌ তত্প্রণোদ্ভামানাশ্ঃ স্তাম্। 
ইতি মতিমানাশ্বস্তান্তায়মনাশঙ্ক্য বিকৃতিমানাশ্বস্যাম্ ॥ ১৭ ॥ 
অথ রথমারাবস্তং শল্তাণি নলঃ শুভাশ্বমারাবস্তম্। 
ম জগামারাবস্তং নৃপতিমারোপ্য চ গুরুতমারাবন্তুম্ ॥ ১৮ ॥ 
স্বাংসকৃতাবসনন্য ক্ষণদূরত্বেন সঙ্গতাবসনস্য। 

ডূভর্তী বসনস্য ব্যস্ময়ত রখক্রতেধুতাবসনস্য ॥ ১৯॥ 

মি বিবেনা | করিয়া দেখ, মহিলা কর্তৃক সন্মানিত হইলে কোন্ ব্যক্তির চিত্ত 
গত নাহয়? আগামী কল্য সেই স্বয়ংবরমহোৎসব সম্পন্ন হইবে; এ দিকে 
শতযোজন, অতএব আশু তুমি রথ সুসজ্জিত কর ॥ ১৫॥ সারথে। রজনীর 

রে অতীত হইতে না হইতে যদি তুমি দ্রুতবেগে তথায় আমাকে লইয়া উপস্থিত 
তে পার, তাহা হইলেই আমি তোমার সহিত দময়ন্তী-সন্িধানে যাইতে পারি, 
রণ হইলে দুষ্ট বুপতিদিগের আর রোষসঞ্চারের সম্ভাবনা নাই, অনায়াসে আমি 
মা্বীনাতে সমর্থ হইব ॥ দময়ন্তী যে ছল করিয়। নলকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত 
॥ মিতযা বার্তা প্রচার করিয়াছেন, খতৃপর্ণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে ন! পারিয়া 
নাকে এইব্লপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬॥ তিনি (পুনরায়) বলিলেন, “হে বাহক! 
[মি এই প্রকারে অশ্বচালনা করিতে পারিলে আগামী প্রভাতেই দময়ন্তী আমাকে 
মাকরিবেন। পরদারার গ্রতি বাসনারূপ অস্থচিত আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া 
ধা ধতৃপর্ণ এইরূপ নিজবুদ্ধিতে বিকৃতচিত হইয়া উঠিলেন। কাজেই তাহার 
হইতে প্রকার অসম্ভব বাক্য উচ্চারিত হইল ॥ ১৭ ॥ 

ঘন্তর নল রশি সংযত করিয়া! চতুদ্দিকৃস্থ তুরমদিগকে নিয়মিত টা । 
ধের উপর অসংখ্য অস্ত স্থাপিত হইল। নল সেই গুরুতার রথে অরিহত্বা 
্ণকে আরোহণ করাইয়া! ভীমনগরী'কুডিন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন॥ ১৮। 
মনকালে নরপতি খতুপর্ণের স্কদ্ধে উততরীয়বস্ত্ স্থাপিত ছিল, রধবেগজনিত বাছু- 
টা তাহা উদ্জীন হইয়া পড়িয়া গেল। তখন বাজ! সারধি বাহুককে সম্বোধন 
যা বমিবেন, 'সারথে ! (কিযৎঙ্গণ) রধ রাখ, আঘার উত্তরীয়বসন ভূপতিত 

1 বাঁহুক কহিলেন, “তাহা এখন বহুছুরে রহিয়াছে, সার আনয়নের 
নাই! 1 এই কথা শমিয়া বেগের বিষয় চিন্তা করাতে খডৃপর্দের 



৫৯৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

ফলগণনাদক্ষস্য ব্যধিত তদ। সোহশ্বনোদনাদক্ষস্য | 

তপসি চ ন৷ দক্ষস্য প্রহর্ষণং হৃদয়বোধনাদক্ষস্য ॥ ২০॥ 

বলজিতদেবাধ্যাত্যাং বিষ্ভাবিনিময়ো। যুগপদেবার্ধ্যাভ্যাম্। 
সংমর্দেহবার্ধ্যাভ্যাং ব্যধায়ি সংস্পৃশ্য সম্পদে বার্ধ্যাভ্যাম্॥ ২১। 

তদনু দ্রুতমক্ষমতঃ স্বীকৃত্যাত্বদহনেহধিকতমক্ষমতঃ | 

কলিরুন্নতমক্ষমতঃ স্ফুটমেব গতো৷ নলস্ত ন তমক্ষমত ॥ ২২॥ 
পতিতমলসমেতস্যা ভৈম্যা রুষি বিদ্ধি মানলসমে তস্যাঃ। 

আত্ত্যনলসমেতস্যাশ্রিতস্য শরণপ্রদেো। নল ! স মে ত স্যাঃ॥ ২৩ 

কলিমিতি নানামায়ং নমন্তমমুঞ্চম্মহামন। নামায়ম্। 

কীত্তিধনানামায়ং স দধাতি হরন্তি রিপুজনানামমা যম্ ॥ ২৪। 

নিরতিশয় বিশ্বময় জন্মিল ॥ ১৯॥ খতুপর্ণ অক্ষবিদ্ঠায় পারদর্শী ছিলেন; স্তর 

তিনি সেই বিস্তাবলে বিভীতকরৃক্ষের ফল গণনা করিয়া অশ্বপরিচালনদক্ষ দৃক্ষপ্র্ 
পতি স্বশ মহা তপ নলের সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। নল মনে মনে এই ভাবি 
আনন্দিত হইলেন যে, যখন এই খতুপর্ণ অন্কগণনায় পারদর্শী, তখন পাশ 

জ্রীড়াতেও সুদক্ষ সন্দেহ নাই; অতএব আমি ইহার নিকট হইতে সেই বি! 

গ্রহণ করিব এবং পুনরায় দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বিজয়ী হইব ॥ ২ ॥ যে ছু 

রাজা সবলে দেবেন্ত্রকেও পরাভূত করিয়াছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রগণ ধীহাদিগত 

নিবারগ করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাজা! নল ও ধতুপর্ণ উভয়ে রথবেগ ও বৃ 

ফলগণনারূপ কৌতুকগ্রদর্শনান্তে জলম্পর্শ সহকারে আচমন পূর্বক উভয়ে উত 
মঙ্গলোদেশে দানবিনিষয় করিলেন ॥ ২১ 

তখন কলি দেখিল, তাহাকে দগ্ধ করিতে নলরাজার সামর্ধ্য জনিয়াছে 

সুতরাং সে (ভীত হইয়া) তাহার দেহ পরিত্যাগ পূর্বক উন্নত বিভীতকরৃক্ষে আঃ 

গ্রহণ করিল। কলির উপর নলের ক্রোধ প্রজলিত হইয়া উঠিল। ২২। 

তথন কলি নলকে সম্বোধন করিয়া"কহিল, “হে নল! আমি তোমার 

বিরাজমান! দময়ন্তীর অগ্নিতুল্য ক্রোধে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া যার পর নাই কষ্ট 'এর 

হইয়াছি) এখন বহছিসদৃশ যাতনায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া তোমার শরণাগত হ 

তুমি দময়ন্তীর রোষাগ্লি হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥' ২০, 
কলি এই প্রকারে নানারপ' বিনয় ও স্ততিবাদ করিবে উদারধদ় নন 

 কষগতাপর্ সেই কলিকে ছাড়ি দিলেন, কোমর সস্তি দান করি 



নলোদয়ঃ। ৫৯৫ 

' অথ নুগ্া্িস্তেন প্রাস্থিত রাঁজা মহাত্মা শবস্তেন। 
স| ললনাশ্বত্তেন স্যাদিতি হসতা বিরোধিনাশ্বস্তেন ॥ ২৫॥ 

মোহয়মনেনা যততামিষ্ট ইতি নলঃ সমস্ত্রনেনায়ততাম্। 

বহতি দিনেহনায়ততাং পুরীং প্রিয়েণা শ্রিতাগ্তনেনায়ত তাম্ ॥ ২৬॥ 

রতম্মনন্তে ন শ্রম ইতি নীতো তুবোহয়মানন্তেনঃ। | 
ন্ধামাহনস্তেন প্রেন্না তীমেন জিতবিমানন্তেন ॥ ২৭ ॥ 

জ্জনতামহিতস্য ব্যগ্রেতরলোকসূচিতামহিতস্য | 

ন দিষতামহিতস্য দ্রুতং পুরসোক্ষণান্ততাম হি তস্য ॥ ২৮ ॥ 

গ্রথিততমায়া মায়াং শুচিরথ বসতাবনুন্তমায়ামায়াম্। 

চারুতমায়ামায়ান্নল: ন্মরন্ বাসমন্থসমায়া মায়াম্ ॥ ২৯॥ 

প্রতি দ্বারা যে ব্যক্তির চিত্ত আক্ষ্ট হয়, সে অতুল কীত্িধনের অধিকারী 
গাকে। এই প্রকারে নলের অতিশাপ হইতে কলির মুক্তিলাভ হইল ॥২৪| 

রর ঠ্যাগ করিত প্রস্থান করিলে মহাপ্রতাপশালী নলের বিশ্রাস্তিলাত হইল। 

| যনে মনে খতুপর্ণের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, “কল্য দময়ন্ত্রী তোমার 

বনা।' এই চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল; তিনি 
না পূর্ধক খতুপর্ণকে লইয়া দময়ন্ত্রীর উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২৫॥ দিবা 
মগ্ার। এমন সময়ে কলিমুক্ত নিষ্নুষ, যতিগণের সন্মানিত নলরাজা ধতু- 
কনই্যাকুপ্ডিননগরে উপস্থিত হইলেন। ' এ নগর বহুধনসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ 
গন দমারী্ঘ ও দময়ন্তী কর্তৃক অধিষ্ঠিত ॥ ২৬ ॥ 

“টপকে দেখিয়া কুপ্ডিনাধিপতি ভীম সাদরসম্ভাষণে তাহার অর্চন। করিলেন 
। মাগনার পথশ্রম দূর হউক' বলিয়া বিমান অপেক্ষাও অধিকতর উৎ্কষ্ট 

শন গৃহাত্যন্তরে তাহাকে লইয়া গেলেন। খতুপর্ণও ভীমকে নমস্কার 
ফো।২৭। ভীমের অনুচরবৃন্দ শাস্তপ্রক্কাত, তাহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত 

শব কৃঙিননগরী গরম শোভাময়ী, ভীম সজ্জনগণ কর্তৃক সম্মানিত) রাজা 

মই ধত্কুলনিহস্তা ভীমের রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে আপনার্ রাজধানী 
ঘাপরীকে হীন বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার চিতত- 
ঈা্িত হইল ॥ ২৮। 

এর নব.পবিভ্রতাবে 'নাগদত্ বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রাণদৃণী, দেহ- 
রর এসনীয়। দময্ীর ছু ঘনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন 9 
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তং ব্বনয়ানস্তরসান্নিধ্যগতমবেক্ষ্য নুম্নয়ানস্তরস1 | 

অভ্যুদয়ানম্তরসাবধিত মু! নৈষধপ্রিয়াইনস্তরস| ॥ ৩০ | 
. তন্ন,মালী কেন স্থীয়ত ইত্যত্র স্ুমুখনালীকেন। 

কিং হীনালীকেন স্বকমিত্রা কৃত্তরিপুনালীকেন ॥ ৩১ । 

তং সান্নামানয়তঃ পরীক্ষ্য বুধ! গুণাভিরামাঃ ন যতঃ। 

স্বজনগির1 মানরতঃ স্ববয়স্যাবসতিমপি পরামানয়ত ॥ ৩২ ॥ 

তরসৈবাসাবাস স্বাং বিকৃতিমহের্বহন্ স্থবাসঃ বাসঃ। 

স্থিরভাবা সাবাস ন্গিগ্ধশ্চারংস্ত নৃপতিবাসাবাসঃ ॥ ৩৩। 

নৃপধামনি শান্তেন ব্যতীত্য তৈমীসমাগমনিশান্তেন। 
দ্বিষতামনিশান্তেন শ্বশুরে। দৃঃ শ্রিতোত্তমনিশাস্তেন ॥ ৩৪ 

শাপিপশ ২ াস্পিপাশীপাস্পি ৯ শশীশিশী? 

খতুপর্ণের আগমন হইলেই সেই সঙ্গে নল উপস্থিত হইবেন, দময়ন্তীর বি 

বিবেচন। করিতে করিতে তিনি একটি অতুযুত্তম আয়ত মনোহর গৃহাত্যন্তরে পরবে, 

করিলেন ॥ ২৯ ॥ দময়ন্তী নিজের বিবেচনাসিদ্ধ নীতি অনুসারে স্বয়ংবরঘোষণ 

করিয়াছিলেন, তৎপরেই অবিলম্বে রথপরিচালন পূর্বক নল নিকটে উগন্থং 

হইয়াছেন; ইহা দেখিয়া তীমনন্দিনীর চিত্ত নিরতিশর আনন্দরসে আঃ, 
হইয়া উঠিল); তিনি চিত্তমন্দিরে আনন্দ ও হৃদয়দেশে সুখ ধারণ করিলেন 

, ধিনি অরিকুলের মন্তকচ্ছেদন করেন, ধাহার বদনপন্ম অতিশয় সুশোতন, ্ে 

পাপপরিমুক্ত নল কি প্রকারে খতুপর্ণের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ই 

জানিবার জন্য দমযন্তী কেশিনীনায়ী সখীকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ৩) 

দময়ন্তীপ্রেরিত। কেশিনী যথানিয়মে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে গা 

এই ব্যক্তিই নল তখন সে আত্মীয়তাবে নানারূপ কথায় তাহার সঙ্গান 

করিয়! সখী দময়স্তীর নিকট পুনঃ প্রত্যাগত হইল ॥ ৩২ | 

নলরাজা নাগদতত বন্ত্র পরিধান করিবামাত্র তাহার কুজতবাদি যাবতীয় অঃ 

বিক্কৃতি বিলুপ্ত হইল। দময়ন্তী গৃহাত্যন্তরে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছিবেন 

( পতিপন্থী উভয়ের সম্মিলন হইল । ) নল কুঙডিনেশ্বরের প্রাসাদে গৃহম রি 

তাবে (সুখে) অবস্থিত হইয়া! দময়স্তরীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩9! 

. এই প্রকারে ক্ষমাণীল অরিনিহস্তা নরপতি নল রাজগ্রাসাদমধ্যে গত 

কক্ষে আশ্রম গ্রহণ পূর্বক দমযন্তীয় সহিত সমাগত হইয়া" রাখুন করিদে 

অনতধর যামিনীগ্রভাতে সবপ্তর ভীমরাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হণ 



নলোদযং | ৫৯৭ রি 

[তজড়িম। নেহাসীদৃতুপর্পোহপি প্রদৃশ্যমানে হাসী |: 

আত্মসমানেইহাসীদভিপুজ্যৈনং নলোইরিমানেহাসী ॥ ৩৫ ॥ 
সান্ুসমাসাম! স্বয়মত্র পুরে নলোহ্য়মাসামাস। 

্রীণামাসামাস শ্রমমমুনাহনায়ি ম্ুমুখমাসা মাসঃ ॥ ৩৬ ॥ 

অথ মহদরাজিতয়া স্বপুরঞ্চন্বা নলস্তদা রাজিতয়| | 

সাসিগদারাজিতয়। পুক্ধরমভ্যধাদুদারাজিতয়! ॥ ৩৭ ॥ 

ময়ি গহন! মায়াহসি ত্বয়া মনে! নাত্র মানিনামায়াসি। . 

ধনুরবনামায়াহসি দূ[তায়ালং ক চেতনামায়াসি ॥ ৩৮॥ 

ইত্যুক্তো দেবনতঃ সেহথ্যতবৎ পুঙ্ষরঃ প্রমাদেইবনতঃ। 

যেন সঃ বিভিদেইবনতঃ পুরাবনেঃ শ্রমমপি প্রপেদে বনতঃ ॥ ৩৯॥ 

পিট তি শট উক্ত 
৮ হিরা রি 

তীযাজের সভাতলে নলকে দেখিয়া রাজা খতুপর্ণের বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়া পড়িল। 
তধন শক্রসম্মানদর্শনে হাশ্যকারী নল ধতুপর্ণকে বহু অর্থদান ও সম্মানাদি দ্বারা 

সাদরে অর্ঠন| করিয়া! বিদায় প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥ এইরূপে নলবাজ। ভীম- 
দরীতে সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ; দময়ন্তী তাহাকে প্রবোধ প্রদান 

$ঠাহার সধসম্পাদনে প্রবৃত্ব হইলেন। অন্তরঃপুরচারিণী দমযুস্তীর চিরবিচ্ছেদ- 

নিত ব্লেশ নল কর্তৃক বিদুরিত্ হইল। চন্দ্রবদন নল এই প্রকারে একমাস সেই 
নগরে অতিবাহিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥ 

অনস্্রর শঞ্গণের অজেয় রাজা নল অসি, গা ও অপরাপর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া 
হতী সেনা সমভিব্যাহারে পরম শোতা! ধারণ পূর্বক নিজ রাজধানীতে গমন 
দারদেন। তখন পুক্করের সহিত তাহার বুদ্ধের উপক্রম হইল ॥ ৩৭। 

নররাজা পু্ধরকে বলিলেন, হে পুষ্কর! তুমি নানারূপ কপটতাজাল বিস্তার 
কয়া আমাকে যার পর নাই ক্রেশ ও ছুঃখ প্রদান করিয়াছ; এখন তোমার 
ইছাকি? হয় শরাসনে জ্যা-সংযোল্ন পূর্বক যুদ্ধ কর অথবা (পুনরায়) দ্যুত- 
জা গরবত্ত হও ॥ ৩৮ ॥ | 

গধের এই কথা শুনিয়া পুষ্করের প্রমাদ ঘটিল; তিনি নানানপ চিন্তা করিয়া 
এব ছাতা করাই স্থির করিলেন । পুক্ধর দ্ুতজীড়া হবার! নলকে পৃথিবী, 
বত বত করিয়া 'বনবাসে প্রেরণ পূর্বক নিরতিশয় রেশ প্রদান করিয়াছেন 
নিন সাবার তিনি সেই দ্যুতজীড়ার 'সিপ্রায়ই প্রকাশ করিপ্লেন॥ ৬৯। 
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সচ রুজায়ততেন দ্যুতেইস্থপণে জিতো ব্যজায়ত ঠেঁন। 
নির্বব্যাজায়ততেন ত্যক্তশ্চাগসূম্ গতরজ। যততে ন ॥ ৪০ ॥ 
অয়ি! ভবনে ত্রায়স্ব স্বতুবং পুন্ধর ! মুদ্জনেহত্রায়স্ব। 
যুগবলনেত্রায় স্বন্নেহায় পুরেব বিমলনেত্রায় স্বঃ ॥৪১ ॥ 
হরিপবনযমানস্য স্ববলাদিতি তুলয়তোইমুনয়মানস্য। 
নেহানয়মানস্য প্রণতিমধা$ পুক্ষরঃ স্্নয়মানস্য ॥ ৪২ ॥ 
অরিসেনাশস্যাশ্রিতবসল ! তেহস্তু চেতন! নাশস্যা । 
পুরিতনানাশস্যান্তোকষশোভিঃ কদাপি ন অনাশঃ স্যাঃ॥ ৪৩। 
ইতি স নমাম নলস্য প্রণতোহজ্ঘী ফুল্লবন্ত নামনলস্য। 
অহিতানামনলস্য প্রফযৌ সার্ধং তেন নামনলস্য ॥ ৪৪ ॥ 
মুদমমুনামুক্তেন প্রাপ্য স্থরাজ্যং মহাত্মনামুক্তেন | 

ধৃতনানামুক্তেন রাজ্যং চিরং প্রাশাসি বিঘটনামুক্তেন ॥ ১৫ ॥ 

তখন প্রচুর অর্থশালী শুভসৌভাগ্যসম্পন্ন নলের সহিত পুষ্কর প্রাণপণ করিয় 
দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন? কিন্তু অবশেষে তাহাকেই পরাজিত হইতে হইল 
তখন তিনি প্রাণতিক্ষা প্রার্থনা করিলে নল তাঁহাকে অকপট বোধে প্রাণ তিক্ষ 

দিলেন ॥ ৪০ ॥ ৃ 

অনন্তর নল পুক্করকে সম্বোধন করিয়।'বলিলেন, হে পুষ্ষর! আমি তোমাকে 

যে ভূসম্পত্তি প্রদান করিতেছি, তুমি নি্গ গৃহে থাকিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ 

কর এবং সেই স্থানেই তুমি পুলকিতঘদয়ে অবস্থান কর। তোমাতে আমাতে 
পূর্ব ষেরপ স্নেহ ছিল, এখন সেই ন্নেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক ॥ ৪১॥ 

তখন পুষ্কর ইন্ত্র বায়ু ও ধর্্মরাজের সরৃশ, শক্তিমান নলের নিকট উপস্থিত 

হইয়! গ্রীতিসহকারে তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, “শরণাগতবৎমল ! 

'আপনার ভূয়সী কার্ধিমালায় দশদিক্ ন্ুশোত়িত হইয়াছে, আপনি নিজ বিক্রম- 

প্রভাবে শক্রকুল নির্খ(ল করিয়াছেন, আপনার বুদ্ধি চিরকালই প্রশংসনীয় 

থাকুক 1৪৩৪ পুষ্কর এই প্রকারে বিনয়াবনততাবে প্ররুল্লবদন। শক্রগণের পরে 

অগ্মিতুল্য, তুণবৎ মমনশীল নলের চরণে প্রণাম করিয়া তাহার অগুগামী 
হইলেন ॥ ৪৪ পা, ৯ 
.  তদনত্বর নিষধেশ্বর নল কবচ পরিত্যাগ পূর্বক, পুক্করের সহিত গুলকিত- 



নলোদয়ঃ। (৫৯৯. 

গরিসংহতিরস্য বনেষু শুচীং পদমাপ্দমাগদমীপদম। | 
খরচ যখৈব জনায় হরিং যতমায়তমায় তমায়ত মা॥ ৪৬ ॥ 
নলেন পুধ্যতা যত| যতা যতা! পুরেব সা। 

সদায়মুশ্মহা! মহা মহ] মহা সত সম্পদম্ ॥ ৪৭ ॥ 

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসক্কতে নলোদয়ে সৎকাব্যে চতুর্থ; সর্গঃ ॥ ৪॥ 

উদ গানীত 

শী াাপিস্পপলপস্পাশীশীপপীপীশটিন্পা্িশীটা শীট পি শাািশাশা্শতি 

শপাতটী পীর 

ঘষে অবস্থিতি করিলেন। তিনি সজ্জনগণের উপদেশের অন্থ্যায়ী ও বিরহ- 

বিরহিত হইয়া নানারূপ মৌক্তিকী মালা ধারণ পূর্বক রাজ্যশাসন করিতে আরম্ত 

বিন ॥ ৪৫ ॥ নলের যে সকল শক্র ছিল, তাহার! হতশ্ীক ও বিপৎশোকে 

ঘতিভূত হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিল। কমলা যেমন নিরন্তর শ্রীহরির 
নিকট বিরাজ করেন, রাজপ্রীও সেইরূপ কপটতাবিরহিত নলের সন্নিধানে 

নিষ্তর অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬॥ শুভদৈবতসম্প্ন নলের রাজধানী 
বং বিশ্বৃতি প্রাপ্ত হইল। মহাতেজ। নল নিরন্তর উৎমবময়ী রাজ-শ্রীতে 

নুশাতিত হইয়| বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭॥ 

নলোদয় সমাণ্ড। 
অরাাজারাহেররার 





বাত্রিংশৎ-পুর্তলিকা। 
ভর্ভৃহরেবৈরাগ্যকথা। 

তুরথমুখান্তোজবনহংসবধূর্মম। মানসে রমতাং নিত্যং সর্ববশুরা সরম্বতী ॥ 
শ্রীপুরাণপুরুষং পুরাতনং, পদ্মসম্তবমুমান্থৃতং ময়া | 
সপ্রণম্য স্থভগাং সরম্বতীং, বিক্রমার্কচরিতং বিরচ্যতে ॥ 

শ্রীকৈলাসশিখরে সমাসীনং পরমেশ্বরং জগদম্িকা সমবদত | 
বেদশান্ত্রবিবাদ্দেন কালো! গচ্ছতি ধীমতাম্। 

ইতরেধাং তু মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা ॥ 

ইতন্ত। কালাপনয়নার্থং কাপি সকললোকচিত্তচমতকারিণী রুথা 
ঝখনীয়েতি। 

ভঙঃ পরমেশরঃ পার্ববীং প্রত্যাহ,_তো৷ প্রাণেশ্বরি! শরয়তাম। 
সকল্হায়হারিণী কথা ময় কথ্যতে। * 

সপ পাশীসিস 

চতুরানন ব্রন্মার বদনপন্মে যিনি বনহংসবধূর ন্যায় বিরাজ করেন, সেই 
র্াঈতত্রা সরস্বতী সতত আমার মানসক্ষেত্রে ক্রীড়া করুন। আমি পুরাতন 
'রাপপুরুষ। কমলযোনি ব্রঙ্গা, উমানন্দন গণপতি ও সুতগা সরম্বতীদেবীকৈ 
গাম করিয়া বিক্রমাদ্িত্যের চরিত্র বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

একদা কৈলাসশিথরে পরমেশ্বর মহেশ্বর উপবিষ্ট আছেন, দেবী জগমন্া 
াহাকে জিজ্ঞাস] করিলেন, ( ভগবন্ 1) বেদশান্ত্ের বিচার করিয়াই ধীমান. 
নর কাম অতিবাহিত হয়, তত যূ্ধেরা নিদ্রা ও কলহেই সম যাপন করে; 
এ অতিবাহিত করিবার অন্ত সর্বজনচিতচমৎকারিণী কথা বর্ণন 

ব্য। 
নর পরমেস্র সদাখিব (এই কথা শুনিয়া) পার্বতীকে ধলিলেন, প্রাণে- &. বণ কর, আমি সর্বজনভিহারিধী কথ] বলিতেছি। . : 



৬২ ফালিদাসের গ্রস্থাবলী 1 

অস্তি সমস্তবস্তুবিশ্মিতদেবা গুণপরাভূ'তপুরন্দরনিবাস! উজ্জয়িনী নাম 
নগ্ররী। তত্র সামন্তসীমস্তিনী-সিন্দুরারুণিতচরণকমলযুগলে ভর্তৃহরির্নাম 

রাজাভূৎ, সকল-কলা-প্রবীণঃ সমস্ত-শাস্ত্রীভিজ্ঞশ্চ তম্যানুজো বিক্রমা- 

দিত্যনামা স্ববিক্রমপরিহতবৈরবিক্রমোহডুৎ। তত্ত ভ্রাতু্ভর্তৃহরের্ডর্যা 

রূপলাঁবণ্যাদিগুণবিনির্জিতন্রাঙ্গন! অনঙ্গসেনানামাতৃৎ। 
তন্বিন্নগরে ব্রাঙ্গণঃ কশ্চিৎ সকলশান্ত্রবিচক্ষণো! বিশেষতো৷ মন্তরশানত্বিং 

পরং দরিদ্রো মন্ত্রানুষ্ঠানেন ভূবনেশ্বরীমতোষয়ৎ। | 

তুঁফা সা ত্রাঙ্মণমবাদীত, ভো ত্রা্মণ! তব মন্ত্ানুষ্ঠানেন তত্ত্যাচ 
্রসন্নাশ্মি, বরং বৃণী | ব্রাঙ্মণেনোক্তং, যদি মে প্রন্নাসি, তহি মাং 
জরামরণবর্জজিতং কুরুষ্বেতি। 

ততো| দেব্যা দিব্যমেকং ফলং দত্বা ভণিতঞ্চ, ভে পুক্্র! ফলং ভক্ষয়, 

উজ্জয়িনী নামে একটি নগরী আছে। তথায় যে সকল বস্ত বিস্তমান আছে, 

তত্দর্শনে দেবগণেরও বিদ্বয় উৎপন্ন হয়; সে স্থানের গুণে ( সৌন্দর্য্য) ইনুরী 

অমরাবততীও পরাভূত হইয়াছে । তথায় ভর্ভৃহরি নামে এক নরপতি ছিলেন। 

সমস্ত নূপতিগণের পরীদিগের মন্তকন্থ সিন্দুর দ্বারা তাহার চরণকমলদয অনুরঞ্জিত 

হইত। তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিক্রমাদিত্য। তিনি যাবতীয় কলাবিদ্বা 

পারদর্শী এবং সমগ্র শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন ; তিনি নিজ পরাক্রমগ্রভাবে শক্রগণের 

বিক্রম পরিহত করিয়াছিলেন । বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা তর্ভূহরির পত্ীর নায় অন্ধ 

সেনা) তীহার রূপলাবণ্যে সুরাঙ্গনারাও পরাতৃত হইয়াছিলেন। 

সেই উজ্জয়িনীতে একটি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন) তিনি সকশান্ত্রে বিষণ 

বিশেষতঃ মন্ত্রশান্ত্রে পারদ; কিন্তু দরিদ্র । তিনি মন্ত্ানু্ঠীন দ্বারা ভুবনেশ্বরীকে 

পরিতুষ্ট করিয়াছিযেন। 

দেবী ভুবনেশবরী তুষ্ট হইয়া (দর্শন গ্রদান পূর্বক ) ত্রা্মণকে কহিধেন। € 

ব্রর্থণ। তোমার মন্্ানুঠানে ও ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হুইয়াছি। তুমি বা 

পরীর্ঘনা কর। 
রাঙ্গণ কহিলেন, যদি আমার প্রতি প্রস্র হইয়া থাবেন, তাহা হইলে আমাকে

 

 আরামরণবরিতকরুন। রি 

নত বব একটি ছ্য কল গান ু ্া তগণকে কহিলেন! 
ফল তক্ষণ কর; তাহা হইলেই ভূমি শনিবার ইহ 0. তৃখন তা রি 
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ঈরামরণরহিতো! ভবিষ্যসীতি। তা ত্রান্মণন্তৎ ফলং গৃহীত্াা ভবনং প্রত্যা- 
ত্য দেবার্চনাদিকং বিধায় যাব ফলং ভক্ষয়তি তাবঙ মনম্যেবং বুদ্ধিরডূৎ, 
কিমিতি অহং তাবদ্দরিদ্রঃ অমরো ভৃত্বা কন্তোপকারং করিষ্যামি? পরং. 
বৃকালং জীবিনাপি ভিক্ষাটনমেব কার্য্যং, অতঃ পরোপকারিণঃ পুরুষস্য 

৪ ফ্ং শ্রেয়সে ভবতি। যতঃ, যন্ত বিজ্ঞানবিভবাদিগুণৈযুক্জঃ ক্ষুণমপি 
রীতি, তস্যৈব জীবিতং সফলং ভবতি। তথা! চোক্তম্৮_ 

যজ্জীবতি ক্ষণমপি প্রথিতো মনুষ্যো, 

বিজ্ঞানশৌর্যবিভবাদিগুণৈঃ সমেতঃ। 
তত্তস্য জীবিতফলং প্রবদস্তি সম্তঃ, 

কাকোহপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভূঙক্তে ॥ 

যজ্জীব্যতে যশোধন্মসহিতং তদ্ধি জীবিতম্। 

বজিং কবলয়ন্ ক্রিশ্টন্ চিরঞ্ীবতি বায়সঃ ॥ 

অপি চ-- 

যশ্মিন জীবতি জীবস্তি বহবঃ স তু জীবতি। 

বয়াংসি কিং ন কৃর্ববস্তি চঞ্চ স্বোদরপূরণম্ | 

ফন লইয়া গৃহে গ্রত্যাগমন পূর্বক দেবপৃজাদি সমাপনান্তে যেমন ফলতক্ষণে উদ্যত 
হইলেন। অমনি তাহার মনে এই বুদ্ধির উদয় হইল যে, “এ কি করিতেছি? আমি 
দরি্,আমি অমর হইয়া কাহার উপকার করিব? অধিকন্ত বহুদিন জীবিত 
থাকিয়া তিক্ষার্থ পর্যযটন করিতে হইবে) অতএব যে ব্যক্তি পরোপকারী, (পরের 
উপকার করিতে যে সমর্থ ), এই ফল তাহার পক্ষেই মঙ্গলকর। যে হেতু, থে 
ধাজি বিজ্ঞান ও বিতবাদিগুণসম্পন্ন, সে যদি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করে, তাহা 
হইলেও তাহার জীবনধারণ সার্থক । শান্ত্রেত কথিত আছে, বিজ্ঞান, শৌর্য্য 

ও বিতবাদিগুণসন্পনন প্রধিতনামা। ব্যক্কি যদি ক্ষণকালও জীবিত থাকেন, তাহাই 
উহার জীবনধারণের সুফল, সাধুগণ এই কথা বলিয়া থাকেন । , কাকও বহুদিন 
গা থাকে এবং বলি (পুজার ভ্রব্য) ভক্ষণ করে। যে জীবনে যশ ও ধর্ম 
দত হা তাহাই পরক্কত জীরন। কাক বলি তক্ষণ করিয়া বহুদিন জীবিত 
একে) (কিন্তু তাহার জীবনে সুফল কি? ) আরও দেখ, যে ব্য বাঁচি 
শীল বছলোকের জীবনরক্ষা হয, জাহাঁরই জীবনধারণ সার্থক। পঙ্গীরাও কি. 



৬৫৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কিঞ্চ-_ক্ষুত্রাঃ সন্তু সহত্রশঃ স্বতরণব্যাপারপুরোদরাঃ, 

স্বার্থে। যস্ত পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ। 
ঢুষ্প.রোদরপুরণায় পিবতি আোতঃপতিং বাড়বা, 
জীমূতস্তব নিদাঘসংহৃতজগৎসম্তাপবিচ্ছিত্তয়ে ॥ 

ইতি বিচার্য্য এতত ফলং রাজ্জে দীয়তে চে, স রাজা জরামরণবর্জিিতে 
ভৃত্বা সর্বেবোপকারকর্তা ভবিষ্যতীতি সঞ্চিন্ত্য, তৎ ফলং গৃহত্বা রাজসমীপ- 

মাগত্য)_ 

অহীনাং মালিকাং বিভ্রৎ তথ। পীতান্বরং দধত। 

হরে! হরিশ্চ ভূপাল ! করোতু তব মঙ্গলম্॥ 

ইত্যাশীর্ববাদপূর্ববকং রাজহস্তে ফলং দত্বাব্রবীৎ, ভো রাজন! দেবতা- 

বরপ্রসাদলবমিদমপূর্ববফলং ভক্ষয়, জরামরণবর্জিজিতো ভবিষ্যসি। 

রাজ! তৎ ফলং গৃহীত্বা তন্মৈ বহম্গ্রহারাণি দৰ্বা বিস্জ্য বিচারয়তি 

চঞ্চ দ্বারা উদর পুর্ণ করে না? (কিন্তু তাহাতে তাহাদের আপন আগন উর 

পূর্ণ হয়, অপরের কি?) আরও দেখ, সহজ সহতর স্ষুত্র ব্যক্তি আছে, তাহারা 

কেবল আপন আপন ভরণপোধণ-কার্য্যেই নিরত থাকে; কিন্তু পরের উপকার 

করাই ষাহার বিবেচনায় স্বার্থ, একমাত্র সেই ব্যক্তিই সাধুগণের অগ্রগণা। 

বাড়বাক্সি নিজের দুশ্প,রণীয় জর পূর্ণ করিবার জন্য শ্রোতঃপতি সাগরকেও গান 

কুরে) (কিন্তু তাহাতেও সে তৃপ্তি বোধ করে না)। আবার মেঘ ্ রীনবসনত 

বিনষটগ্রায় জগতের তাপশান্তির জন্য সাগরসলিল পান করিয়া থাকে। 

ব্রাহ্মণ এই প্রকার বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, “যদি এই ফল রাগাবে 

প্রদান করি, তাহা হইলে তিনি জরামরণবর্জিত হইয়া! সকলের উপকার করিতে! 

পারিবেন” এই প্রকার স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ সেই ফল গ্রহণ পূর্বক রাজার 

নিকট উপস্থিত হইলেন এবং “হে ভূপাল !' সর্পমাল্যধারী হর ও গীতাধরধার 

হরি আপনার মঙ্গল করুন এই বলিয়া আনীর্বাদসহকারে রাজার হনতে দেই 

প্রদান করিলেন বলিলেন, রান! এই ফলটি দেবতার বরগরসাদে পর 

হইপাছি; আপমি এই অপূর্ব ফল তক্ষণ করুন তাহা হইছে রাম 

সহিত হইবেন ।”* 2. রির্িলি 

রাজা সেই ফল গ্রহণ পূর্ব তৃরিগারীিত পর্ধার-ররদান মংকার কি 
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| অহো! মমৈতৎ ফলভক্ষণাদমরত্বং ভবিষ্যতি। মম অনঙ্গ-সেনায়া- 
বর প্রীতিঃ। যদি সা ময়ি জীবত্যেব মরিষযতি, তদ! তম্যা বিয়োগছুঃখং 
ঢং ন শরোমি। তম্মাদিদং ফলং প্রাণপ্রিয়ায়ৈ অনঙ্গসেনায়ৈ দাত্তামী- 
ন্সেনামাহুয় দত্তুবান্। তস্যা অনঙ্গসেনায়াঃ কশ্চিন্মাথুরিকঃ প্রিয়তমে 
নাভ, সা চ বিচার্য্য তন্মৈ ফলং দদৌ। তত্য মাথুরিকস্য কাচিদ্দাসী 
মতমা, তন্তৈ সঃ প্রাদাৎ। তস্যা অপি কশ্চিদেগাপাঁলকে শ্রীতিঃ, সা 
শ্দন্তবতী। তপ্যাপি কস্যাঞ্চ্দিগোময়ধারিণ্যাং গ্রীতিঃ, সোহপি তস্তৈ 

ছৎ। ততঃ সা গোময়ধারিণী গ্রামাদ্বহির্গোময়ং ধৃত্বা, গোময়ভাজনং 

রসি নিধায়, তদুপরি তত ফলং নিক্ষিপ্য, যাঁবদ্রাজবীথ্যামাগচ্ছতি, 
ব্রাজা ভর্ভৃহরিঃ রাজকুমারৈঃ সহ বিহারার্থং বহির্গতঃ, তদ্যাঃ শিরসি 
মমাগ্রে স্থিতং ফলং দৃষ্ট1 গৃহীত্বা গৃহমাগতঃ ৷ ততো ব্রাক্মণমাকার্ধ্য 
বাদীত, ভো ব্রাহ্মণ! ত্বয়া য ফলং দত্তং, তাদৃশমন্যৎ ফলমত্তি কিম? 

দা প্রদান করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, “'অহে!! এই ফল তক্ষণ 
বিনে আমার অমরত্বলাত হইবে । অনঙ্গসেনার উপর আমার মহান্ অন্থুরাগ? 
মার জীবদ্দশায় তাহার মৃত্যু হইলে আমি বিরহছৃঃখ সহ করিতে সমর্থ হইব না) 
তএব এই ফল প্রাণপ্রিয়! অনন্গসেনাকেই প্রদান করিব মনে মনে এইরূপ 

করিয়া রাজ! অনঙ্গসেনাকে আহ্বান পূর্বক সেই ফল প্রদান করিলেন। 
দেশ্বাদী একটি কিন্কর অনঙ্গসেনার গ্রীতিপাত্র ছিল; অনক্গসেন| মনে যনে 
না করিয়া ফলটি সেই ভূত্যকে প্রধান করিলেন। একটি দাসী সেই মাথুরিক- | 
ের প্রণয়পান্রী ছিল, মাথুরিক আবার ফলটি সেই দাসীকে প্রদান করিল.।" 
ও আবার একজন গোপালকের প্রতি অন্ুরাগবতী ছিল,সে সেই গোপালষফ- 
ফলটি সমর্পণ করিল। কোন গোময়ধারিনীর (ঘু'টেওয়ালীর) প্রতি সেই 
'গানকের অনুরাগ থাকাতে, সে সেই ঘল সেই অন্থুরাগপাক্ীকে দিল । তখন 
ধারণ গ্রামের বহির্দেশ হইতে গোময় সংগ্রহ পূর্বক মন্তকে গোময়পাব্র 
রা জুপরি ফলটি স্থাপন করিয়া যেমন রাঁজপথে উপস্থিত হইয়াছে, অমনি 

রাজ তরি রাজকুমারগণের সহিত বিহারার্থ বহির্গত হইয়াছেন । সাজা 
ধার ন্তকস্থিত গোমরপান্রের উপরিভাগে সেই ফল্টি দেখিবামাজ 
সিম ৃহেগত্যাত হইলেন। স্অনস্তর সেই ব্রাণকে আনয়ন পূর্বক 



৬৬ কালিদাসের প্রশ্থাবলী। 

ততো ব্রাহ্মণেনোক্তং, ভে। রাজন! তৎ ফলং দেবতারা 

তাদৃশমন্থনান্তি ৷ রাজা তু সাক্ষাদীশ্বরঃ, তস্যাগ্রে মনৃতং ন বাচাং 
দেবতেৰ নিরীক্ষণীয়ঃ। তথা চোক্তম্»_ 

সর্ববদেবময়ো রাজা খষিভিঃ পরিকীর্তিতঃ | 
তন্মাৎ তং দেববৎ পশ্মন্ অলীকং ন বদেৎ স্তৃধীঃ॥ 

ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, তাদৃশং ফলং দর্শয়তি কাচিৎ, তং ক 

সম্তভবতি ? 

ব্রান্মণোহব্রবীত, তত ফলং ভক্ষিতং বা নবা? 

রাজাতণত, ন ময়া তক্ষিতং,মম প্রাণবল্লভায়ৈ অনঙ্গসেনায়ৈ দম 
্রাহ্মণেনোক্তং, তাং পৃচ্ছত, তৎ ফলং কিং কৃতমিতি। 

ততো! রাজ। তামাকার্য্য ত্ফলং কিং কৃতমিতি শপথং কারয়িত্বাংপৃচ 

তয়োক্তং মাথুরিকায় দত্তমিতি। ততঃ স আকারিতঃ পৃঃ দাট্য দত্ত 
অকথয়। দাসী গোপালকায়, গোপালকো। গোময়ধারিণ্যে। 

বলিলেন, “হে বিপ্র! তুমি আমাকে যে ফল প্রদান করিয়াছিলে, সেইরূপ 
আর আছে কি?” ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজন্! দেবতার বরপ্রসাদে, সেই ফল ৫ 

হইয়াছিলাম ; সেরূপ ফল আর নাই। রাজ! প্রত্যক্ষ ঈশ্বরস্বরূপ, তাহার নি 

মিথ্যা বলিতে নাই 7 তাহাকে দেবতার তুল্য দর্শন করাই কর্তব্য। শীন্বেও। 

আছে, ধবিরাও বলিয়াছেন, রাজ] সর্বরদেবময়, তাহাকে দেবতুল্য দর্শন করি 

তাহার নিকট মিথ্যাকথা বলা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে ।” 

অনন্তর রাজ! বলিলেন, “কোন রমণীর নিকট সেই ফন দৃষ্ট হইল। ইহ 

প্রকারে সম্ভব হয় ?? 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপনি কি সেই ফল তক্ষণ করিয়াছিলেন? 

যাজ। বলিলেন, না, আমি ভক্ষণ 'করি নাই; আমি চাটি 

জনগ্সেনাকে তাহ! দিয়াছিলাম | 

*'ব্রাঙ্মণ কহিলেন, আপনি তাহাকে (রাজ্ীকে ) জিজ্ঞাসা করুণ। তিনি মে? 

ফি করিয়াছেন? 

তখন রা অন্সেনাকে আহ্বান পুর্বা লগধ করাই ব্বিজাস ্ 

ুমি সেই দ.কি কিযাছ?' কী কহিলেন, 'দাুররিকে ঘিনাছি। 
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হতো! রাজা চ প্রপাপ্য পরমবিষাদং গত্বা পরং শ্লোকমপঠৎ ।-_ 
রূপে মনোহারিণি যৌবনে চ, ৰৃখৈব পুংসামভিমানবৃদ্ধিঃ। 
নতক্রবাং চেতসি চিত্তজন্মা, প্রভূর্যদেবেচ্ছতি তৎ করোতি ॥ 
অহো! শ্ত্ীচিত্বং কেনাপি হর্তুং ন শক্যতে। তথা চোক্তমূ-_ 
অশগ্লতং মাধবগঞ্জিদিতং চ, স্ত্ীণাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্। 
অবর্ষণঞ্চাপ্যতিবর্ষণঞ্চ, দেবা ন জানস্তি কতো মনুষ্যাঃ ॥ 

ৃহন্তি বিপিনে ব্যাধা বিহ্গং চলতেস্থিতম্। 
সরিদ্ধ'তবতে নাবং ন স্ত্রীণাং চপলাং গতিম্॥ 
কিঞ্চ-_বন্ধ্যাপুজস্য রাজ্যশ্রীঃ পুষ্পপ্রীর্গগনস্য চ। 
স্যাদদৈবান্ন তু নারীণাং মনঃশুদ্ধিরমনাগপি ॥ 

গিচ-্তৃখছুঃখজয়ং জীবিতং যে হি জীবন্তি যোগিনঃ সদ । 
হাতি তেপি হি নূনং ন বিদুশ্চেষ্টিতং জ্্রীণাম্ ॥ 

[কে আাহ্বান করিয়! জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'উহা দাসীকে দেওয়। 
বাহ তখন দ্াপীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'গোপালককে দিয়াছি, 
ংগোগালককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, “আমি উহা গোময়ধারিণীকে 
মান করিয়াছিলাম । | 
হধণ বাজা পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইয়! প্রলাপ সহকারে এই গ্লোক পাঠ 
দিদেযনোহর রূপযৌবন থাকিলে যে পুরুষের অভিমানবৃদ্ধি হয়, উহা 
| কেন না। রমণীগণ মতত্র (লজ্জা বশতঃ নতনর্ঘ) হইলেও তাহাদিগের 
ঘেধদি কামদে অধিষ্ঠান করেন, তবে সেই কামদেব প্রভু হইয়া যাহা ইচ্ছা 
টপ কার্য ম্পাদন করেন অর্থাৎ সেই রমণীর! সর্বপ্রকার হুক্ষিয়াই সম্পন্ন 
হেগারে। অহো! রমণীর চিত্ত হুবুণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। শান্ত্রেও 
"ছে _ঘোটকগণের প্রতগতি, বৈশাধমাসের জলদগর্জন, স্ত্রীজাতির 
রর বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি এই সকল মনুয়ের কথা দূরে খুক্ 
রঃ পারেন না। ব্যাধেরা বনমধ্যে চঞ্চল গতিশীল পক্ষীকে ধরিতে 
না তরদীধারণে মমর্থ হয়, কিন্তু মারীজাতির চপল মনোগতি কেহই স্থির 
দে আরও দেখ) হত্যা] ঘর পুত্র রাজগ্রী লাভ করিলে 
-  দৈববানম অসশ পু পরশ্ছুটিত হইতেও পারে; কিপ্ত নারী- 



৬৪৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অ্যচ্চ_স্মরোসগর্মনূপ্রাপ্য বাথস্তি পুরুযাস্তরম। 
নার্য্যঃ সর্ববাঃ স্বভাবেন বদস্তীত্যমলাশয়াঃ॥ 

তথা! চ-বিনাঞ্জনেন মন্ত্রেণ তন্ত্রেণ বিনয়েন চ। 
বঞ্চয়ন্তি নরং নার্ধ্যঃ প্রজ্ঞাধনমপি ক্ষণাৎ ॥ 

কুলজাতিপরিভ্রফ$ং নিকৃটং ঢুষটচেষ্টিতম্। 
অম্পৃশ্টং মরণপ্রাপ্তং মন্যে স্ীণাং প্রিয়ং বরম্॥ 
গৌরবেু প্রতিষ্ঠান্থ গণেষু সাধুশোস্িযু। 
ধৃতা নাপি বিস্জ্যন্তি দোষমন্ধে স্বয়ং স্ত্রিয়ঃ | 

মার্য্যো হসন্তি চ রুদন্তি চ বিস্তহেতোবিশ্বাসয়স্তি নরং ন তু বিশ্বস্ত 
তন্মান্নরেণ কুলশীলবতা সদৈব, নার্ধ্যঃ শ্বশানকুস্থুমা ইব বর্জনীয়াঃ। 

ন বৈরাগ্যাৎ পরং ভাগ্যং ন বোধাৎ পরমঃ সখা । 

ন হরেরপরক্ত্রাতা ন সংসারাৎ পরো রিপুঃ॥ 

পর 

পপ পপ পা পলা পাশা 

জাতির চিততশুদ্ধি কদাঁচ হইতে পারে না। যে সকল যোগী স্ুখদঃখ রর করি 

'্দীবন ধারণ করেন, তীাহারাও মুগ্ধ হইয়া নারীজাতির অভিসর্ধি বুঝিতে দা 

হন না, বিশ্ুদ্ধচিত্ত মনীষীরা বলিয়া থাকেন, রমনীজাতি রতিক্রিযা সন্া। 
পূর্বক তৎক্ষণাৎ আবার অন্ত পুরুষের বাসনা করে ; নারীমাত্রেরই এই স্ব 
্্ীজাতি মূহূর্তমধ্যে জানবান্ মনীষিগণকেও প্রতারিত করিয়া ফেলে) তাহা 
অগ্রন, মন্ত্রতন্্, বিনয় কিছুরই আবশ্ঠক নাই। তাহারা তাল মন্দ বিচার 
না; কুলতর্ট। জাতিচ্যুত; হীন, ছুক্ষিযান্বিত। অন্পৃশ্ব ও আসনমূত্যু ব্যজি 

প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করে। গৌরবের সহিত, প্রতিষ্ঠার সহিত সাধুমং 
রাখিলেও, অধিক কি, ক্রোড়ে করিয়া, রাখিলেও নারীজাতি নিজ স্বভাব, 

কুকার্যদুকরিতে প্রত হয়। ধন্প্রীপ্তির আশীয় নারীজাতি কখন হাত, 

ক্রন্দন 'করে এবং পুরুষের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া থাকে) কি? 

তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং কুলঈীলবান্ ব্যক্তি শশানগুপের 
জান করিয়া স্তরীজাতিকে পরিত্যাগ করিবে। বৈরাগ্র তুল্য গরম 
জানের তুল্য গরম মখা। হরির তুম পরম গরি্রাতা এবং সংসারের ছু 
শর আর নাই। ম 0. 



দ্বাত্রিশৎ-পুতলিকা। ৬০৯. 

ইত্যেতানি পানি পঠিত পরমং বৈরাগ্যং গতো বিক্রমার্কং রাজ্যে 
[িষিচ্য স্বয়ং বনং জগাম ॥ | 

ইতি ভর্ভৃহরেববৈরাগ্যকথা। 

বনুশ্রদতোপাখ্যানম্। 
০2৯০৩ ০ 

ততো রাজ। বিক্রমাদিত্যঃ দেবত্রাঙ্গণানাথদীনার্তকুজপঙ্গদীনাং মনো- . 
ধান্পুরয়ন্ প্রজাঃ সম্যগপালয়ৎ। পরিচারকা দীনাং সন্তোষমুৎপাদয়ন্ 
নরিামন্তাদীনাং বচনপরিপালনেন মনোইহহরৎ। এবং সকলানুরঞ্জনেন 
গা রাজ্যং করোতি স্ম। 

ত৪ঃ একদা কশ্চিদিগন্বরো রাজসমীপমাগত্য-_ 
লীলয়! মগুলীকৃত্য ভূজঙ্গান্ ধারয়ন্ হরঃ। 

দেয়াদদেবো৷ বরাহশ্চ তৃত্যমভ্যধিকাং শ্রিয়ম্॥ 

ইত্যাশিরববাদপুর্ববকং রাজ্ঞে। হস্তে ফলং দত্বাব্রববীত, ভো রাজন! অহং 
ফিচুশ্বাং মহাশ্মশানে অঘোরমন্ত্রেণ হবনং করিষ্যামি। তত্র ত্বয়। উত্ত্র- 

রা বরি এই সকণ প্লোক পারঠপর্বক পরম বৈরাগোর আশ গ্রহণ: 
দিলন? তিনি অবিলম্বে বিক্রমাদিত্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়! স্বয়ং 
দবাসে যাত্রা! করিলেন। 

'নন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতা ব্রাঙ্মণ, অনাথ, দীন, আর্ত। কুজ, গঙ্গ 
ইতি কলের মনোরথ পূরণ পূর্বক সম্যক্রধানে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । 
নি গরিচারকাদির সন্তোষ উৎপাদন এবং মন্ত্রী ও সামস্তাদি সকলের বাক্য 
তিপানন পূর্বক তাহাদিগের মন হরণ 'করিলেন। এই প্রকারে র্বালোকের 
শঃন পূর্বক রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যশীসন করিতে লাগিলেন । রঃ 

সদন্তর একদা এক দিগন্বর রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, 'রাজন্! ষিমি 
শ স্পগণকে ম্লাকারে ধারণ করেন, সেই মহেস্বর এবং বরাহদেব আপ. 

ক অধিকতঃ গদাম করুম্ঃ বলিয়। আশীর্বাদ পূর্বক তাহার হস্তে একটি 
গন বায় বলিলেন, হারা! আমি ফা চদশী তিথিতে মহা্শানে 



৬১৪, কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

সাধকেন ভবিতব্যম্। রাজ্ঞ। চ প্রতিজ্ঞাতম্। তন্য তেন প্রসঙেন রাজ্ঞো 

বেতালঃ প্রসম্নো জাতঃ, অফৌ মহাসিদ্ধয়শ্চ প্রাপ্তাঃ ; ভূতলে বিব্রত 
সাদৃশ্যং ন কোহপি বভার। ত্রিভূবনে অস্ত কীত্তিরনর্গলা গন্ধে 
প্রবহতি স্ম। 

অত্রান্তরে স্ুরলোকে দেবেন্দ্রো বিশ্বামিত্রতপোভঙ্গকরণায় রস্তামুর্বশী 

চাহুয় অবাদীত, ভবত্যোর্মধ্যে নৃত্যে গীতে যা চাতিপ্রবীণা, সা বিশ্বামিতর 

তপোতঙ্গকরণায় তত্তপোবনং গচ্ছতু | যা বিশ্বামিত্রতপোবিনাশিনী, তন্ৈ 

পারিতোধিকমহং দাস্যামি। 
ইত্যেতদ্চচনং শ্রাত্বা রম্তরা ভণিতং, অহং নৃত্যে প্রবীণা। উর্কশযা 

ভণিতং, দেব! যথাশাস্ত্দৃষ্টং নৃত্যং জানামীতি। তয়োর্বরবিবাদে জাতে 
নির্য়ার্থং দেবসতা চাহতা আসীত। প্রথমং রস্তানৃত্যমভূৎ। ততঃ সর্তবোইপি 

দেবগণ উভয়োনৃত্যং দৃষ্ট। সম্তোষমগমণ্ড। ইয়মত্যন্তং নৃতো কুশলেতি ন 

কম্চিৎ নির্ণয়ং চকার। ৃ 
শিট ওল ৮ শাশাশাশী কী সীপীশীশিীিশেস শী শপ 

অধোরমন্্র দ্বারা হোম করিব; তথায় আপনাকে উত্তরসাধকরূপে থাকিতে 

হইবে ॥ রাজ! এই প্রস্তাবে সপ্ত হইয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এই প্রদ্নে বেতান 

রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলেন; রাজার অষ্টসিদ্ধিলাভ হইল। তৎকালে ধরাতনে 

বিক্রমাদদিত্যের তুব্য নরপতি আর কেহই ছিলেন না। গঙ্গা যেমন,দ্রিহুবনে 

অবিচ্ছিপ্নভাবে প্রবাহিত হইতেছেন, রাজা বিক্রমাদিত্যের কীর্তিও সেইর?্ 

ব্রিলোকীতলে বিঘোধিত হইল। 
| 

এই সময়ে সুরপুরে দেবেন্্রবিশ্বামিত্রথধির তপস্তা তঙ্গ করিবার জন্য রত 

উর্ধণীকে আহ্বান পূর্বক বলিলেন, “তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে থে ত্য 

অধিকতর প্রবীণা, সে বিশ্বামিত্রের তপস্তা তঙ্গ করিবার জন্য যাত্রা কর। 

বিশ্বাগিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে, সেই পুরস্কৃত হইবে।' 

.. দেবরাজের এই কথা শুনিয়া রস্তা বাল, “আমি নৃত্যে অতিশয় প্রবীণা। 

উর্কী কহিল,“গ্রডু! শান্্রবিহিত নিয়মে আমি নৃত্য করিতে জানি। £ 

প্রকারে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে ইহার মীমাংসার জন্য দেবেন: 

সভা আঁহু.করিলেদ। প্রথমে রত মৃত্য করিতে আরম্ত করিল। 

উরধনীর দৃক গ্রদিত হইল। উতর দৃত্য দেখিয়া দেবগ? মকলেই রী 

 চ্ররিলেখ। উাপ্ৰিবড়রু গুটানসী, তাহা বে বি করিতে পারিম
্নে না! 



্বাত্রিংশৎ-পুততলিক|| - ৬১১ 

তশ্মিন্নবসরে নারদেনোক্তং, ভো দেবরাজ! ভূতলে বিব্রমার্দিত্যো-. 
নিস মকলকলাভিজ্ঞো বিশেষতঃ সঙ্গীতনৃত্যবিদ্যাবিচক্ষণঃ স এবৈতয়ো- 
ধববাদনির্ণয়ং করিষ্যতি | 

ততো মহেন্দ্রেণ বিক্রমাদিত্যাহ্বানার্থং উজ্জয়িনীং প্রতি মাতলিঃ 
প্রষিঃ, ততো! বিক্রমস্তেনাহৃতো নমস্কৃত্য সম্মানপূর্ববকমুপবেশিতঃ। 
নন্তরং পুনরপি নৃত্যাবসরো মণ্ডিতঃ | প্রথমং রস্তা রঙ্গে স্থিতা নৃত্য- 
করোৎ। দ্বিতীয়দিবসে উর্বশী রঙ্গমধিষ্ঠিতা যথাশাস্তং নৃত্যমকরোৎ। 
তো বিক্রমাদিত্যেন উর্বশী প্রশংসিতা জয়োহপি দত্তঃ | 

ইন্দ্র ভণিতং, কথমস্তৈ জয়ো দন্ত; ? বিক্রমেণ ভণিতং, দেব! 

তে প্রথমমঙ্গসৌন্টবং প্রধানমূ। তথা চোক্তং নৃত্যশাস্ত্রে_ 
অনুচ্চনীচং চরতামঙ্গানাং চলপাদতা | 

কটিকুর্পরশীর্যাক্ষিকর্ণীনাং সমরূপতা। 
রম্য! প্রথিতবিশ্রাস্তিরুরসম্চ সমুন্নতিঃ | 

অভ্যাসাগহিতে পাদসৌষ্টবং নৃত্যবেদিনামূ। 
শা সী ৯ পে সপ পপ আপ পাপী ০০০০ ৮ পাসসিত এপ ০ শি শিপ শা িশাটিিশাপপীাশাশীশ্ীপশািশাপ্পীাীস্িীপীসপীপপ 

ইতাবসদে (দেবরাঞ্জকে সন্বোধন করিয়া ) নারদ কহিলেন, 'নুররাজ | 
পাতলেধবক্রমাদিত্য নামে এক রাঙ্জা আছেন। তিনি সমস্ত কলাবিদ্ভার পার- 
বিশেষতঃ নৃত্য ও গীতবিস্তায় বিচক্ষণ; তিনিই রস্ত। ও উর্ণী ইহাদিগের 
উতর বিবাদের মীমাংস| করিয়া! দিবেন । 

তধন দেবরাজ বিক্রমাদ্িত্যকে আহ্বান করিয়া! আনয়নার্থ মাতলিকে উজ্জ-' 
দীতে প্রেরণ করিপলেন। বিক্রমাদিত্যও দেবরাজ কর্তৃক আহত হইয়া স্থরধামে 
দাগমন পূর্বক নমস্কার করিলে দেবেন্দ্র সম্মানে তাহাকে উপবেশন করাইলেন । 
রা পুনরার শৃত্যস্থল সুসজ্জিত হইল। প্রথমে রন্ত! রলস্থলে নৃত্য করিয। 
ব্য দিন উর্বশী রঙ্গতৃষিতে অধিষ্টিত হইয়৷ যথাশাস্তর নৃত্য প্রদর্শন করিল। 
ঘন বিজমাদিত্য উর্বণীকেই প্রশংসা করিয়া জয় প্রদান করিলেলা। . 
ই জিজাসা করিলেন, উ্বশীর জয় হুইল কেন? বিক্রমাদিত্য কহিলেন, | 
খানে কথিত আছে, নর্তনকরিয়ায় অঙ্গসৌন্ঠবই শ্রেষ্ঠ । অত্যুন্চনীচতাবে অন্ধ- 
নর সাল, চরণচাজনা, কাটি, কপর্। মস্তক, বক্ষান্প-ও কর্ণ এই সকষের . 
পাপন প্রধাম নি হারসরুলের মনোয়ার যা. 



৬১২. কালিদাসের গ্রন্থাবর্লী। 

অন্যচ্চ।-_ নর্ভক্যা রঙ্গোচিতাবস্থানবিশেষঃ প্রকাশনীয়ঃ। 

উক্তঞ্চীবস্থানবিশেষো নৃত্যশান্্ে_ 
চতুরতঅত্বসহিতে৷ সমপাদৌ লতাকরৌ । 
প্রারস্তে সর্ববনৃত্যানামেতত সামান্যমুচ্যতে ॥ 
যথা হান্যৈর্নৈ দৃশ্বস্তথা হাস্তা৷ বগুর্ভবে ॥ 
দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দ্ুকান্তি বদনং বাহু লতেবাংসয়োঃ, 
সংক্ষিপ্ত নিরিড়োন্নতস্তনমুরঃ পাণো প্রবিষ্টীবিব। 
মধ্য: পাঁণিমিতো৷ নিতম্বজঘনং পাদাবতারাঙ্গুলীঃ, 

ছন্দো নর্তযিতুং যখৈব মনসাগ্নিষং তথা স্বং বপুঃ ॥ 
নৃত্যাবস্থানাবিশেষঃ স্মরণীয়ঃ। 

বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্ত হস্তং নিতম্ষে, 

তম্বী শ্যাম! বিটপসদৃশং ত্রস্তমুক্তং দবিতীয়ম্। 
পাদাঙ্গুল্যাং ললিতকুন্ুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং 
নৃত্যাদ্ বামা স্থগয়তিতরাং কাস্তিভূৎ পাদযুগ্ম্ ॥ 

উন্নতি, সম্যক্বিধানে অভ্যাস; অস্থলন এবং চরণসৌষ্ঠব এই সমস্তই নৃত্যবিশারদ- 

গণের প্রধান রিষয়। ইহা! ভিন্ন রঙ্গের উপযুক্ত তাবে কিরূপে কখন্ অবস্থিতি 

করিতে হয়, তাহাও প্রদর্শন করা কর্তব্য। নৃত্যশান্ত্রেত এই অবস্থান সন্ধে 

কথিত আছে যে, নৃত্যের গ্রাককালে যে চতুষ্ষোণ ভাবের সহিত চরণযুগল মান" 

ভাবে এবং হস্তদ্বয় লতাকারতাবে থাকে, তাহাই নৃত্যের সাধারণ লক্ষণ। নর্ভকীর 

দেহ এ প্রকার হইবে যে, অন্য ব্যক্তি তাহা নৃতনবৎ দর্শন করিবে। নর্তকী 

নেক আয়ত, মুখ শারদীয় চন্্রমার ন্যায় কাস্তিপূর্ণ, বাহুঘুগল লতিকার গ্ার। 

যুগল সংক্ষিপ্ত; কুচযুগল ঘনসন্নিবিষ্ট ও উচ্চ, বক্ষঃস্থল যেন বাহুতে প্রবিষ্ট, কটি; 

হস্তপরিমিত, নিতম্ব ও জঘন পীন ও অন্গুলিসকল সুগঠিত হইবে এবং বোধ হ্ই 

যেন, তাহার চিত্ত সমস্ত দেহেই আঙ্লিষ্টভাবে সংস্থিত আছে। কি তাবে বসি 

করিয়া নৃত্য কম্ধিতে হয়, নর্ভকীর পক্ষে তাহা ন্বরণ রাখা অবশ্থ কর্তব্য। 

রুশা্গী শ্ঠামার লক্ষণসম্পন্ন হইবে; হস্তের সন্ধিস্থানে বলয় স্থিরভাবে রাখি 

বাঁমহপ্ত নিতব্বদেশে স্থাপন করিবে, দক্ষিণহন্ত শাখার স্তাগ স্তভাবে চর 
লীতে স্থাপন করিবে, দৃষ্টি চরণযুগলে নিক্ষেপ করিবে এবং কমনীয়কাসিপূর্ গা 

বগা রমণী পুত রি স্থিরতাষে স্থাপন করিবে। ক কুলি 



দ্বাত্রিংশৎ-পুততলিকা। ৬১৩ 

অথবা কিং বহুনোক্তেন-__ 
অনৈরন্তনিহিতবচনৈঃ সুচিতঃ সম্যগর্থত, 
পাদন্তাসে। লয়মনুগতস্তত্ময়ত্বং রসেযু। 
শীখাযোনিমূ দ্ুরতিবিনয়ন্তদ্বিকল্লানুবৃত্তো, 
ভাবো ভাবাদভিমতিবিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব ॥ . 

এবং নৃত্যশাস্তরোক্তলক্ষণযুক্তা নর্তকী প্রশংসিতা ময়োর্ববশী। 
তাতো মহন সন্তুষউঃ সন্ বিক্রমার্কং বন্থাদিনা সম্ভাব্য, মহার্ধ্যং বররত-. 

(টি সিংহাসনং তন দদৌ । তৎসিংহাসনে খচিতা। দবাত্রিংশৎপুত্তলিকাঃ 
মনতি। ভাসাং শিরসি পদং দত্া! তৎসিংহাসনমধ্যাসিতব্যম্। তর্দতিমনোহরং 

মিহাপনং ইন্দ্রাজ্ঞাং চ গৃহীত্বা বিক্রমার্কে। নিজাং পুরীমগমত্ড। তদনম্তরং 

রত মদর্তে শুভে লগ্নে সিংহাসনমধিষ্ঠায় রাজ্যং করোতি ম্ম। 

নতোইনন্তরং বর্ষেধু বহুষু গতেধু প্রতিষ্ঠানগরে শালিবাহনঃ সার্দবরষদয- 

া়াং শেষনাগেন্দ্রাদুৎপন্নঃ | উজ্জয়িন্তাং ভৃকম্পধূমকেতুদিগ.দাহাছ্্ুৎ- 

শজনৈ্চ দৃষ্টাঃ। ততো! বিক্রমাদিত্যো দৈবজ্ঞানাহুয়াবাদীত, ভো। 
পপ পাপা পাপী 

০০০ শি শিশীশশপাশীিসপাপসপীপিসপশীসপশীও 

কা যেন অঙষ্টির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হইবে) চরণযুগ্ 
অনুগামী হইয়া রলসমূহে তন্মযত্বতাব প্রদর্শন করিবে। শাধাকতি কর- 

নমু। বিনযপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করিবে । ইহাকেই রাগবন্ধ বলে। নৃত্য- 
দ্বেওই প্রকার যে সকল লক্ষণ উক্ত আছে, উর্ধণী সেই সমস্ত লক্ষণে লক্ষিতা) 

ই্যই আমি ইহার প্রশংস! করিয়াছি। 
বিত্রমাদিত্যের বাক্য শ্রবণে) পরিতুষ্ট হইয়া মহেন্্রবন্ত্াদিদান দ্বারা তাহার 
নন পূর্বক রন্ধধচিত মহামূল্য একখানি সিংহাসন প্রদান করিলেন। সেই 
হানে বত্রিশটি পুস্তলিক! অস্কিত ছিল তাহাদিগের মন্তকে পদবিষ্ভাম 
ক সিহাদনে উপবেশন করিতে হয়” ইন্তের আদেশে সেই সিংহাসন গ্রহণ 
রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। 'তৎপরে শুভ 

মূহুর্তে সেই সিংহাসনে সমাসীন হইয়। রাঙ্যপালন করিতে লাগিলেন। , 
সন্ত বহবর্ষ সমতীত হইলে, গ্রৃতিষ্ঠানগরে সার্ধবর্ধবযস্কা! এক কন্তা'র গর্ভে 

দাগের গরসৈ শালিবাহন জন্মগ্রহণ করিলেন । (যখন শালিবাহন ভূমিষ্ঠ হন)/' 

যা উদজযিনীতে ভূমিকম্প, দৃযকোতুদয়, দিগ্দাহ ইত্যাদি উৎপাতপরপ্পন্থা, 



৬১৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

দৈবজ্ঞাঃ! কিমেতদুৎপাতা রাজ্ঞা জনৈশ্চ প্রতিদিনং দৃষ্টা বসতি 
এতেষাং ফলং কিং কল্ঠানিষ্টং কথয়তি ? তৈরুত্তম্, দেব ! অযং ভুকৎ 
সন্ধ্যাকালে জাতঃ, অতো রাজ্ঞোইনিষ্টং সূচয়তি। তথা চ নারদীয়ে- 

অনিষদঃ ক্ষিতীশানাং ভূকম্পঃ সন্ধ্যযোদয়োঃ। 
রাজ্ঞাং বিনাশপিশুনো ধুমকেতুরুদাহতঃ। 
দিগ্দাহঃ গীতবর্ণস্চে ক্ষিতীশানাং ভয়প্রদঃ ॥ ইতি। 

দৈবজ্ঞবচনং শ্রত্বা রাজা তু পুনরব্রবীৎ, ভো! দৈবজ্ঞ ! ময়া তগ 

সন্ভোষিত ঈশ্বরঃ প্রাহ, তো৷ রাজন্! প্রসন্নোইশ্রি, পর্্যায়েনামরত্বং যা 
য়েতি। তদা ময়! ভগিতম্, ভে! দেব! সার্ধবর্ষদ্য়কন্ায়াং পুজো! ভবিষ্য 

তন্মাৎ মম মরণমন্ত, নান্যেন। ঈশ্বরেণ তথাস্ত ইতি ভণিতম্। তহি তাদ্ 
কুতো জনয়িষ্যতি ? দৈবজ্রৈরুক্তমূ, দেব! দৈবী সৃষ্টিরচিন্তা, তা 
কন্মিন্নপি দেশে উৎ্পন্নো! ভবিষ্যতি, তথা চ দৃশ্যৃতে । 

পাশা াশাপীশীশাশাশিশীশীসি ও __-পেস্পীশটী শশী শা শিিপাশিশী স্পেস কাশী শী পি পপ পাপাটিশ পা পািিীশিপাশাপীীপিশশ তি 

রাজা ও প্রজাপুঞ্ধের নেত্রগৌচর হইল। তখন রাজা বিক্রমার্দিত্য দৈবজগণ 

আহ্বান পূর্বক বলিলেন, “হে দৈবজ্ঞবৃন্দ ! রাজা প্রজ্ঞা সকলেই প্রত্যহ এই সব 

উৎপাতপরম্পরা দ্েখিতেছে কেন? ইহার ফলকি? কাহারই বা অনি 

করিতেছে? দৈবজ্ঞেরা কহিলেন, 'রাঙ্জন! যখন মন্ধ্যাকালে* ভূমিক 

হইয়াছে, তখন ইহা রাজার পক্ষেই অনিষ্টঙ্ছচক। নারদীয় পুরাণেও উ্ত আ 

উভয় সন্ধার মধ্যে যে কোন সন্ধ্যাকালে ভৃকম্প হইলেই ক্ষিতিপতির অনি বা 

ধূমকেতু উদ্দিত হইলে রাজার বিনাশস্ছচনা হয় এবং দিগ্দাহ গীতবর্ণ হইলে তা 

রাজার পক্ষে তীতিগ্রদ। 

রাজা বিক্রমাদিত্য দৈবজ্ঞের বাক্য শ্রবণ করিয়া! পুনরায় কহিলেন। 

দৈধজ্ঞ! আমি যখন তপন্ত! দ্বারা ঈশ্বরের গ্রীতিমাধন করি, তখন ভগবান্ এ 

হইয়া বলিয়াছিলেন, 'রাজন্! আমি প্রসন্ন হইলাম, তুমি পর্যায়ক্রমে অন 

্রার্থনাকর | আমি বলিলাম, "দেব! হখন সারদ্িবরষব়্ধা কণার গর্ভে 

জন্মিবে, তখন তাহার হস্তেই যেন আমার মৃত্যু ঘটে, অন্ঠের হণ যেন আই: 

যু না হয়. ঈশ্বর “তথাস্ বলিয়া বর প্রন করিলেন,। তাং দের! 

কোথা গম্িবে? দৈবজ্ঞ কহিলেন, রাজন! : ধস অচিন, দেই এ 
। 

যি এ রি কারে | ৪ পায়ে গরবং 

ই এ -১ ্ 7 



স্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। ৬১৫ 

ততে। গ।অ। বৈতালমাহয়ৈনং সর্ববং তশ্মৈ নিবেষ্ঠাব্রবীং, ভো। বক্ষ! 

[সর্বত্র পৃথী মধ্যে পরিভ্রমন্নেবংবিধঃ কস্মিন দেশে কশ্সিন্নরসরে সমুৎপন্ন 
তিনিশ্িত্য, স্থানং জ্ঞাত্বা ঝটিতি সমাগচ্ছ। 
ততো বেতালো মহাপ্রসাদ ইতি বীটিকাং গৃহীত্বা কুশদ্বীপাদিদ্ীপানা- 
কা প্রত্যাগত্য প্রতিষ্ঠানগরং প্রবিষ্ট কুস্তকারগৃহে কঞ্চিম্মানবকং 

াধকন্যকাং ক্রীড়মাণৌ দৃষট পৃচ্ছ, অহো!! যুবাং পরস্পরং কিং 
পরত; ? তদা কন্যায়োক্তং, অয়ং মম পুক্রঃ। বেতালেনোক্তং, তব পিতা 
ক? তা! কোহপি ব্রাঙ্গেণো দর্শিতঃ | ততো ্রাহ্মণমপৃচ্ছত, কেয়মিতি। 
গেনোজং ইয়ং মম কন্তা, অস্তাঃ পুল্রোহয়ম। তত শ্রদ্বা বিশ্বয়ং 
[গে বেতাল; পুনরাক্ষণমন্রবীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কথমেতৎ ? ব্রা্ষাণে- 
না, দেবানাং চরিতমগোচরং, অস্তাং শেষনাগেন্্রঃ সঙ্গমকরোহ। 
লাদ্তাং জাতঃ পুক্রোহয়ং শালিবাহনঃ। 

তখন রাজা বেতাঁলকে আহ্বান পূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন, 
হদ! তুমি ধর্বাতলে সর্বত্র পর্ধ্টটন করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে কোন্ নগরে 
$বার পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়! ত্বরায় 
গত হইবে । 
শন বেতাল মহাপ্রপাদ' (আপনার,আজ্ঞা। শিরোধার্য) বলিয়া বীটিকা নর্থ পানের খিলি) গ্রহণ পূর্বক কুশত্বীপাঁদি নান! স্থান পর্যটন করিল; পন হদৃধীপে প্রতিষ্ঠানগরে উপস্থিত হইয়া এক কুস্তকারগৃহে গমন পূর্বক ঢধলএকটি বালক ও একটি বর্ণপুর্তলিক। তুল্য কন্ঠ! ক্রীড়া করিতেছে। তদ্র্শনে এন াহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের উভয়ের সনবন্ধ কি? কণঠাি কে দেখাইয়া) বলিল, 'এটি আমার পুত্র।' বেতাল জিজ্ঞাস! করিল, যার পিতা কে ? তখন কন্ঠ। এক ব্রাহ্মণকে দেখাইয়৷ দিল। বেতাল সেই বকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই কন্যাটি আপনার কে? ব্রাঙ্গণ কহিলেন, “এটি বার কষ এবং এই শিশুটি আমার এই কন্তারই গর্ভজাত সন্তান" এই কথা বার বিশ্বের পরিসীমা রহিল না। সে্রান্ণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা বি ইহাকি প্রকারে সম্ভব? ব্রাঙগণ কহিলেন, “দেবচরিত্র মানববুদ্ধির . | মাগপতি শেষ এই কা সহিত সঙ্গত হতয়াতেই ইহার গর্ভে এই . সি ইযাছে? শিটির নাম শালিযাহস/? 



৬৯৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তচ্ছৃত্বা বেতালঃ সত্বরমুজ্জয়িনীং আগত্য রাজের বিক্রমাদিত্যায় সর্বামপি 
 বৃততাস্তমকথয়ত। রাজা তু পারিতোধিকং দৰা! খড়গমাদায় প্রতিষ্ঠানগর। 
_ গতঃ। যাবৎ খড়েগন শালিবাহনং হ্তং প্রবৃত্বস্তাবত্তেন দণ্ডেন তাড়ি 

্রর্িঠা'মগরাঢুজ্জয়িস্তাং পতিতঃ বেদনামসহমানঃ শরীরং বিসস্ | ত 
'রাজ্ঃ সর্ববাঃ জ্িয়োহগ্রিপ্রবেশং কর্তং প্রবৃত্তাঃ! 

তদা মন্ত্রিভিবিচারিতং, রাজায়মপুক্রঃ, কিং কর্তব্যম্? ভরটিনোক্' 
বিচার্ধ্যতাম। আসাং জ্্রীণাং মধ্যে কাচিদ্যদি গর্ভিণী ভবিষ্তি। তে 

_ বিচারধ্যমাণে একা সপ্তমাসগর্ভিণী সমতবত। তদা সর্ব্মিলিত্থা গর্ভাভিযেক: 
কৃতঃ, মন্ত্রিণঃ স্বয়ং রাজ্যং পালধিতৃং প্রবৃত্তাঃ। তদিন্দ্রদত্তং সিংহাসনং 

তখৈব শূহ্যমাসীত। 
একদা সভামধ্যে অশরীরিণী বাগাসীৎ। ভে। মন্ত্রিণঃ ! স্বয়ং রাজাং 

পালয়িতুমেতস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্ট, চ যোগাস্তাদৃশো রাজা নাস্তি, 
পপ শাশিশ্িিশািশীী শী তত পার্টি িিশিশিিটিিটি টিটি লিল এ টিটি দু এ 

বেতাল এই কথা শ্রবণমাত্র উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন পূর্বক বিক্রমাদিত্য 

নিকট সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিল । তখন রাঞ্জা বেতালকে পুরস্কৃত করিয়া সব: 

অসিহস্তে গ্রতিষ্ঠাপুরে যাত্রা করিলেন । তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া যেমন 

প্রহারে শাজিবাহনকে বধ করিতে উদ্বম করিলেন, অমনি শালিবাহন ঠাহাথে 

দড দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে বাজা৷ বিক্রমাদিত্য উৎক্ষিপ্ হা 

প্রতিষ্ঠা হইতে উজ্জয়িনীতে আসিয়া নিপতিত হইলেন এবং আদঘাতঙ্জনিত বেদ? 

সহ করিতে অসমর্থ হইয়া দেহ বিসর্জন করিলেন। তাহার পত্রীগণ বঞ্ছিপ্রবে 

পূর্বক তাহার অন্ুগাঁমিনী হইতে উদ্যত হইলেন। ৰ 

তখন অমাত্যবন্দ বিচার করিয়। দেখিলেন যে, “্পতি অপুত্রক এব 

কর্তব্য কি? ভি কহিলেন, “রাজপত্বীগণের মধ্যে কেহ গর্ভবতী আছেন কি 

চাহ পর্যবেক্ষণ করুন তখন অনুসন্ধানে ৃ ষ্ট হইল, একটি রমণী লণতমা 

গর্ভবতী আছেন। তখন মন্ত্িগণ মিলিত হইয়া! সেই গর্ভের অভিষেক করি 

এবং আপনারাই ( প্রতিনিধিরূপে ) সাজাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 

একদা সভাতলে দৈববাণী হইল যে, "হে স্ষিবন্দ! এই মিংহাগ 

বং রাজ্যশাসদ করিতে পারেন, এরূপ উপযুক্ত রাজা নাই; অত এ টা 

" লন কোন গৰিত ক্ষেত্রে নি্ষেগ কর? : এই কাস রথণ কা 
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ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতামিদং সিংহাসনম্। তচ্ছা সবৈরর্মন্ত্িভিরতিপবিত্র- 
ক্ত্রে তৎ সিংহাসনং নিক্ষিপ্তমূ। নিক্ষেপণানম্তরং বহুনি বর্ধাণি গতানি। 
দঃ তোজরাজো রাজ্যং প্রাপ্য, তশ্মিন্ রাজ্যং কুব্বতি, একদা কশ্চিদ্- 
া্গণো যত্র সিংহাসনং নিক্ষিপ্ত* তত ক্ষেত্রং কৃত্বা যাবনালাঙগরণৎ 4 
ন্ ক্ষেত্রে মহত ফলমভৃৎ। স ক্রাঙ্গণঃ যত্র তৎ সিংহাসনং নিক্ষিপ্তং, 
্্স্থানমিতি মতা! পক্ষিণামুখাপনার্থং তদুপরি মঞ্চং কৃত্বোপবিশ্ঠু পক্ষিণ 
উধাগয়তি। ভত একদা ভোজরাজো বৈ বিহারং কর্তুং সকলরাজকুমারৈঃ 
গবেতন্ততক্ষেত্রসমীপং যাবদৃগচ্ছতি, তাবন্মঞ্চোপরিস্থিতেন ব্রাঙ্মণে- 
নাম্, ভো রাজন্! এতৎ ক্ষেত্রং সম্যক্ ফলিতমস্তি, সসৈম্যং সমাগত্য 
ছং ুজাতাম্। অশ্গেভ্যশ্টকা দীযন্তাসূ। অত মজ্জ্ম সফলমতৃত, 
[তো ভবান্ মমাতিথির্জাতঃ। যত ঈদৃশঃ প্রস্তাবঃ কদা সম্পদ্ঘতে। 

তচ্ছত্থা স রাজা সসৈম্যঃ ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্টঃ। অথ ত্রাঙ্গাণোহপি 
দ্কাদবরুহা রাজানং ক্ষেত্রমধ্যে স্থিতং ভণতি, ভে! রাজন! কিময়মধর্মঃ 
গন পবিত্র ক্ষেত্রে সিংহাসন নিক্ষেপ করিলেন । তৎপরে কবর অতীত হইল। 
দি্তঃ ভোজরাজ রাজ্য লাভ করিয়া শাসন করিতে লাগিলেন। যেস্থানে 
দে সিহাসন নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কোন সময়ে এক ত্রান্দণ সেই স্থানে শস্তক্ষেত্র 
যা যারনাল বপন করিলেন। সেই ক্ষেত্রে ভূরিপরিমাণে শস্ত জন্মিল। যে 
বাদ সিহাসন নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ক্েত্রমধ্যে সেই স্থানটি সর্বাপেক্ষা উচ্চ; 
কারাশিতে আচ্ছাদিত হওয়াতে তথায় যে সিংহাসন আছে, তাহা ৃষ্ট হইত দেহ এতৎসন্বন্ধে কোন সংবাদও রাখিত না) মৃত্তিকাস্ত,প বলিয়াই সকলের 
ঘিধ হইত) তদর্শনে পক্ষিগণকে তাড়াইবার জন্য তাহার উপর মঞ্চ প্রস্থত করিয়া 
ধার উপবেশন পূর্বক সেই রাঙ্গণ (শ্ততক্ষণার্থ আগত ) পক্ষীদিগকে তাড়া- াদিতেন। একদিন তোজরাজ রাঞজকুমারগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে শীনেই কষেত্রসমীপে উপস্থিত হইলেন, অমনি ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজন্! এই 
সযাব্রূপে (তুরিপরিমাথে ) শস্য জন্িয়াছে, আপনি সৈতে আগবন 

খেক উপভোগ করুন্, অশ্বগণকেও চণকরাশি প্রদান করুন। অন্ত 
টম সার্থক হইল? যেহেতু, আপনি আমার অতিথিনূপে উপন্থিত- 

৷ (সৌভাগ্য না হইলে) এন্সপ ঘটনা! কি (সহজে) সংঘটিত হয়? 
রা ব্রণের এই কথা ভনিয়া সসৈঙ্কে (সই ক্ষেঅঘধ্যে প্রবেশ করিজেন। . 



৬১৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ক্রিয়তে ? ইদং ব্রাহ্মণক্ষেত্রং বিনশ্যতে ত্বয়া। যন্্যায়ঃ ক্রিয়তে, 
তুভ্যং নিবেগ্ভাতে, ত্বমেবান্যায়ং কর্ত,ং প্রবৃত্তঃ। ইদানীং কো নিবা; 
যিস্যাতি? উত্তঞ্চ__ 
& ক'  গজে কণুগরীয়ে চ রাজি জারিণি বা পুনঃ। 

পাপরুত্স্থ চ বিদ্ৎস্থ নিয়ন্ত। জন্তবরত্র কঃ | 

ভবান্ ধর্মশাস্সীতিজ্ঞশ্চ ত্রাঙ্গণদ্রব্যং কথং নাশয়তি ? ত্্স্বমেত, 

বিষমম। তথাহি-_ 

ন বিষং বিষমিত্যাহুত্র্গাস্বং বিষমুচ্যতে। 

বিষমেকাকিনং হস্তি ব্রঙ্গন্বং পুক্রপৌন্রকম্ ॥ 
ইতি তেনোক্তং শ্রুত্বা রাজা যাবৎ ক্ষেত্রাদ্বহিঃ সপরিরারো নিরগ 

চ্ছতি, তাবু পক্ষিণঃ সমুখাপ্য পুনর্মধারূটো ত্রাঙ্গণে! বদতি, ভে 

রাজন! কিমিতি গম্যতে, ক্ষেত্রং সাধু ফলিতমস্তি। যাবনালদণ্ডান 
শ্বাদয়ো ভক্ষয়ন্ত। উর্ববারুকফলানি সম্তি, উপভূজ্যন্তাম। পুনব্রা্গীণ 

ৰচনমাকর্ সপরিবারো রাজা যাবৎ ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিশতি, তাবৎ গক্চা- 

ধাপনার্ঘং মঞ্চাদবরুহয পুনস্তঘৈবাভণৎ। ততো রাজা স্বমনমি বিচা 
নবী প্্পা্পনপন্পীপপপাস্পাপাপাপপা পাশাপাশি স্াাপ্পাালাপী শী াশীশীপাপিিশিিিশিশিসীসীপিপিপী পাপ 

তখন ব্রাহ্মণ মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইয়। ক্ষেত্রমধ্যস্থিত রাজাকে কহিলেন, *রাজন্। 

কেন এক্ূপ অধর্মাচরণ করিতেছেন? আপনি ত্রাঙ্গণের এই ক্ষেত্রটিকে না 

করিতেছেন। কেহ অন্তায় করিলে আপনার নিকটেই সে বিষয় বিজ্ঞাপিত হয 

(আপনিই তাহার বিচার করেন), সে স্থলে আপনিই অন্ঠায়াচরণে প্র 

. হইয়াছেন; সুতরাং কে নিবারণ করিবে? শাস্ত্রেও উক্ত আছে।-কও মণ্ডি 

(মত) হত্তী, প্রজাপালনকারী রাজ! আর পাপাচারী বিদ্বান, ইহাদিগকে দে 

নিবারণ করিতে সমর্থ হয়? আপনি ধর্মশান্ত্র পারদর্শী হইয়া তরান্মণের রব এই 

ক্ষেত্র নষ্ট করিতেছেন কেন? ব্রহ্দন্ব অতাঁব বিষম। ধর্ণশান্তে কথিত আছে 

রিষকে বিষ বর্ণে না, ত্র্গস্বই বিষ বলিয়া অভিহিত 
। বিষ এক ব্যক্তিকে বিনাশ 

করে, কিন্ত বন্স্ব পুত্র পৌভ্র সকলকে ই বিনাশ করিয়া ফেলে। 

রাজা ত্রাঙ্গণ কর্তৃক এইরূপ অতিহিত হইয়া সপরিবারে যেমন ক্ষেত্রে রি 

গমন করিলেন, অমনি পক্গিগণকে তাড়াইবার জঙ্ রান্মণ সেই মঞোগরি | 

£প করিলেন তখন পুনরায় রাজাকে সোধন কারিয। তিনি বলিলেন; 1. 



দবাত্রিংশৎ-পুতলিকা। ৬১৯ 

রতি, অহো আশ্চর্য্যম্! যদায়ং ব্রাহ্মণ মঞ্চমারোহতি, তদাম্ দাতবযং 
তোক্তব্যমিতি বুদ্ধিরুৎপদ্ভাতে, যদা অবতরতি, তদা দীনবুদ্ধির্বতি। 
জহং মঞ্চমারহা পশ্যামীতি মঞ্চমারুরোহ । ভোজরাজস্য চেতসি তা 
বামনা এবমভূৃৎ;-_বিশ্স্তাপ্ডিঃ পরিহরণীয়া, সর্ববস্থ লোকম্যাপি দ্ীরিঞ্জং 
গা নিবারণীয়ম্, দুটা দগুনীয়াঃ, সজ্জনাঃ পালনীয়াঃ, প্রজা ধরণ 
গারনীয়াঃ। কিং বন্তুনা, অস্মিন সময়ে কম্চিৎ শরীরমপি প্রার্থয়তি, 
জপি দেয়মিতি। শানন্দপরিপূর্ণ* পুনধিচারয়তি,_-অহো! এতৎ 
জেত্র্য এবংবিধাং বৃদ্ধিমুৎপাদয়তি। উত্তপ্চ -. রঃ 

জলে তৈলং খলে গুহং পাত্রে দানং মনাগপি। 
প্রাজ্ঞে শান্ত্রং স্বয়ং যাতি বিস্তারং বস্তরশক্তিতঃ ॥ 

কথমেতৎ ক্ষেত্রস্থ মাহাত্যাং জ্ঞায়ত ইতি বিচার্ধ্য ব্রাঙ্মণমাহুয়াবাদীত, 
াবরা্গণ! তবৈতম্মাৎ ক্ষেত্রাৎ কিয়ল্লাতো ভবতি? ব্রাঙ্মণেনোক্তম্, 

শি শি ১ পতটি শী ২৯ াশিিপীশিপপেস্পট পাপী শাসিত পি পীর, ০াশীটাপিসিক। রি 

পে রান করিতেছেন কেন? এই ক্ষেত্র ভূরিপরিমাণে ফলিত হইয়াছে, আপনার 
মণ এই ক্ষেত্স্থ যাবনালদণ্ড তক্ষণ করুক্, উর্ববারুকফল ( কীকুড় ) রহিয়াছে, 
হণ করুক্খ' এরাঙ্গণের এই কথা শুনিয়া রাঁজ। পুনরায় সান্ুচর সেই কেত্রের 
দেন প্রবেশ করিলেন, অমনি ব্রান্গও সেই মঞ্চ হইতে অবতরণ পূর্বক 
ধার পূর্বোন্তরূপ ( বিপরীত ) বাক্য বলিতে লাগিলেন। তখন রঙ্গ! মনে 
মন চিন্তা করিলেন, 'কি আশ্টর্য্য! এই ব্রাহ্মণ যখন মঞ্চে আরোহণ করেন, 
অন ইইার দাতব্য-তোক্তব্য-বুদ্ধির উদয় হয়, আবার যখন মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ 
ঈ। তখন দীনবৃদ্ধির উদয় হয়) অতএব আমি এই মঞ্চে আরোহঘ করিয়া 
ব। এইরপ স্থির করিয়া রাজা, মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখন রাজার 
টত্মদিরে এইরূপ বাসনার উদয় হইল ;__'জগতের ছুঃখ দূর করা কর্তব্য, সকল 
মাজিরই দারিত্য মোচন করা উচিত, ছুষ্টের দণ্ডবিধান ও সাধুর পরিপালন কর্তবা 
৭ সারে পরজাপুঞ্জের রক্ষাবিধান করা বিধেয। অধিক কি, এখন কেহ 
আমার দেহ প্রার্থনা করে, তাহাও আমি প্রদান করি।' এই প্রকারে রাজ 
শী পরিপূর্ণ হইয়া পুনরায় মনে ঘনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, “অহে|! 
"থর হা এই প্রকার বুদ্ধির উদয় করিয়া দিতেছে । শাস্ত্রে 
২. শীছে, তৈল জলে পতিত হইলে, খনব্যজির নিকট গণুবিষর কাশ: 



৬২০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ভো রাজন্! সকল-কুশলেন ত্বয়া৷ অবিদিতং কিমপি নাস্তি, যতি তং 

করোতু । রাজা নাম সাক্ষাৎ বিষ্টোরবতারভূতঃ, তন্থ দৃষ্টিস্তোপরি 

পততি, তন্ত দৈন্াছুর্ভিক্ষাদয়ো নশ্যস্তি। রাজা নাম সাক্ষাৎ ক্বৃক্ষঃ। 
সত্বং মম 'দৃষ্টের্গোচরোহভূঃ, অস্ত মম দৈম্যাদারিজ্র্যাদীনামবসানং জাতম। 
ক্ষেত্রং কিয়ৎ? 

॥ ততো রাজা তং ব্রাহ্মণং ধনধান্যাদিনা পরিতোষ্য তৎক্ষেত্রং গৃহীয 
মঞ্চকাধঃ খনয়িতুং প্রারস্তমকার্ীৎ, পুরুষপ্রমাণে গর্তে জাতে শিলৈকা 
স্বমনোহরা অবলোকিতা। তদধশ্ন্দ্রকান্তশিলাবিনিশ্পতা নারার- 

খচিতা দ্াত্রিংশৎপুস্তলিকাভিযুক্তং অতিরমণীয়ং দিব্যমেকং সিংহাসন- 

মপশ্যৎ। তৎ সিংহাসনং দৃষ্ট ভোজরাজঃ পরমানন্দলহরীপরিপূ্ণদযো 
ভৃত্বা সিংহাসনং গ্রামং প্রতি নেতুং যাবছুচ্চালয়তি, তাবদধিকং গু 

তবতি, নোচ্চলতি চ। ততো মন্ত্রিণমবদৎ, ভো মন্ত্রিন্! কিমর্থমেতৎ 

সিংহাসনং নোচ্চলতি? মন্ত্িণোক্তম্, রাজন্। এতৎ সিংহাসনং দিব্য 

করিলে, সৎপাত্রে কিঞ্িন্মাত্রও দান করিলে এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিতে শান রত 

. হইলে বস্তশক্তি দ্বারা উহা নিজেই বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক্। এখন এই 

ক্ষেত্রেক্স মাহাত্ম্য জানি কি প্রকারে ?* মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রানা 

্রা্মণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, “হে বিপ্র! এই ক্ষেত্র হইতে আপুনার বি 

পরিমাণ লাত হয় ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজন্! আপনি সকল বিষয়ের মীমা 

সাতে পারদর্শী, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। যাহা বিবেচনা দগ্গত হয় তাহাই 

করুন। রাজা প্রত্যক্ষ বিষ্ণুর অবতার, যাহার উপর রাঙ্জার সুদৃষ্টি নিগতিত হা 

তাহার দারি্র্য-হূর্ভিক্ষাদি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া থাকে । রাজা মূত্তিমান্ করিতরু। 

আপনি রাঙ্গা, আপনাকে আমি অগ্থ যখন সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম, তখন গা? 

'দৈগ্ঘদারিস্্যাদির অবসান হইল, ক্ষেত্র ত তুচ্ছ ।' রি 

তখন রাজা ধনধান্তাদিদান দ্বারা সেই ব্রাঙ্মণকে অন্তষট করিয়া সেই দে হণ 

পূর্বক মঞ্চের অধোতাগ থনন করাইতে আরস্ত রুরিলেন। পুরুষগরমাণ 

' হইবামাত্র একটি মনোহারিনী শিল! নেত্রগোচর হইল $ দেখিবেন। দেই শিপ? 

 শলিরতাগে চত্কাশিলানির্ি্তি নাদাররটিত দাজিংশৎ-পুরপিকাযর 
রী একখানি দিবাসিহাসন বিষ রহিযাছে। লো সণ 0. 



দাত্রিংশৎ-পুতুলিকা। ৬২১ 

গূর্ধং চ বালহোমপুজাদিকং বিনা নোচ্চলিব্যতি, তব সাধ্যঞ্চ ন .ভবি- 
মৃতি। তশ্য বচনং শ্রুত্বা রাজা ব্রাহ্মণানাহুয় তৈঃ সর্ববমপি বিধানং 
কারিতবান্। ততত্তৎ সিংহাসনং লঘু তৃত্বা স্বয়মেবোচ্চলতি ম্ম। তদৃষ 1 
জা মন্ত্রিণমুবাচ, ভো মন্ত্রিন! এতৎ সিংহাসনং প্রথমং মমাসাধ্যমভবত, 

গর্ত ইদানীং তব বুদ্ধিপ্রভাবেণ মম হস্তগতমাসীৎ। অহো! বুদ্ধিমতাং 
মর্গো লাভায় স্থুখায় চ ভবতি। ততো মন্ত্রিণ ভণিতম্, ভো৷ রাজন! 

শাম | হঃ স্বয়ং বুদ্ধিমান ভবতি, অন্যেষামপি বুদ্ধিং ন শৃণোতি, স 

ধর্দথ নাশং প্রাপ্পোতি। ত্বং তথাবিধেো ন ভবসি। বুদ্ধিমানপি আপ্ত- 

নং শৃণোতি, অতস্তব সকলারেষস্তরায়ো নাস্তি। 
রাজা অব্রবীৎ্, যোহনর্থকাধ্যং নিবারয়তি, জাগাম্যর্থং সাধয়তি চ, স 

এমন্রী। তথা চোক্তম্,- 
--শীশাীশীতীশি শপশদিশিাীাাশিশিশি 

মাছের হর গরম আনন্দলহরীতে পরিপূর্ণ হইল; তিনি সেই সিংহাসন গ্রাম।- 
মিধে নইয়া যাইবার জন্য যখন চালিত করিলেন, তখন উহা! গুরুভার বোধ 
হইল চালনা করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি (সমতিব্যাহারী ) মন্ত্রীকে 
দেন, সিন! এই সিংহাসন চালনা করা যাইতেছে না কেন? মত্রী- 
কহনেন, 'বাজন্! এই সিংহাসন দিব্য,ও অপূর্ব, বলি, হোম ও সজাদি 
বাতিরেকে ইহা চালিত হইবে না, চালনা করিতে আপনারও পামর্ধ্য নাই। 
রগ মীর বাক্য শ্রবণ পূর্বক ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের দ্বারা 
পৃশহোমাদি ) সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। তখন সেই সিংহাসন লঘুতার 
রং মাপনিই চালিত হইল। তদর্শনে রাজা। মন্ত্রীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
দি! এই সিংহাসন চালনা করিতে প্রথমে আমার সামর্ধ্য হয় নাই, কিন্ত 
খন তোমার বুদ্ধিমত্তা আমার হস্তগত হইল। অহো। বুদ্ধিমান্গণের সংসর্গ- 
ও থখেরই কারণ হয়। তখন মন্ত্রী কহিলেন, 'রাজন্! শ্রবণ করুন। ঘিনি 
দি ুদ্ধান্, কিন্তু পরের বুদ্ধি শ্রবণ না করেন, তিনি সর্ধথা বিনাশ প্রাপ্ত হম। 
পা সে প্রকৃতির লোক নহেন। বুিমান্ ব্যক্তিও আগ্তব্যক্তির বাক্য শ্রবণ 
দশকে) হতরাংস্বাপনার কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অ্তরায় নাই 
লন নি নি ারণ ও আগামী কার্ধ্য সাধন করেন, তিনিই 
' ' শান্কেও কথিত আছে।__উপস্থিত কর্মের পরিচালনার্ঘ, ভাবী 



৬২২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

স্থিতন্য কার্য্যস্য সমুস্বার্থ, আগামিনোহর্থস্ত চ সন্তবার্থম। 

অনর্থকার্্যে প্রতিঘাতনার্ঘং যো মন্যতেহসৌ পরমে হি মন্ত্রী। 
মন্ত্রিণোক্তম্, ভো রাজন্! মন্তরিণা স্বামিহিতকাধ্যং কর্তব্যম্। 

মন্ত্রঃ কার্য্যানুগে। যেষাং কাধ্যং স্বামিহিতানুগম্। 

ত এব মন্ত্রিণো রাজ্ঞাং ন তু যে গল্পপুদগলাঃ ॥ 
অন্যচ্চ,-_ 

যন্মন্ত্রিণা বিনা রাজ্যং গৃহং ধান্যাদিকং বিনা । 

বিনা তারুণ্যং সৌভাগ্যং বিনা ভ্বানং বিরাগতা ॥ 
দুর্জনানাং শান্তিঃ, পাষগানাং মতিঃ, বেশ্যানাং প্রীতি, খলানা' 

মৈত্রী, পরাধীনস্য স্থাতব্যম্, নির্ধনন্ত রোষঃ, সেবকম্া কোপঃ, স্বামিন! 

ন্েহঃ, কৃপণন্ত গৃহম্, ব্যভিচারিণ্যাঃ পুরুষতক্তিঃ, তক্করাণাং ঘু'কি, 

মূর্খাণাং সন্মতিঃ, ইত্যেতৎ সর্ববং কাধ্যং নিক্ষলং জ্ঞাতব্যম। মন্চ্চ,_ 

রাজ্ঞা মহতাং সেবা কর্তব্যা। আপ্তানাং বচঃ শ্রোতব্যম। দেবরাঙ্গণী; 

পরিপালনীয়াঃ। ন্যায়মার্গেণ বপ্তিতব্যম্। তো! রাজন্! রাজলক্ষণোক্তা 

গুণাঃ সর্ব তয়ি বিদ্ধান্তে, হং সকল-রাজরাজোত্তমঃ। মন্ত্রিণাপি এবং 

পাশপাশি শীট তি শি 

ষ্ 
রি 

মী 

ক্রিয়ার সম্ভবার্থ ও অনর্থকর ক্রিয়ার নিবারপার্থ ধিনি বুদ্ধিপহকারে উপায় উদ 

বন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ॥ | 

মন্ত্রী কহিলেন, 'রাজন্! প্রভুর হিতসাধন করাই মন্ত্রীর কর্তব্য। বীহাদিগে! 

মন্ত্রণী কার্য্যের অন্ুসারিণী এবং কার্ধ্য প্রভুর হিতান্থুগামী, তাহারাই রাগী 

হইবার উপযুক্ত; তন্তিন্ন আর সকলে গণ্দেশজাত বৃথা মাংসপিণডর সা 

আরও দেখুন, মন্ত্রী ব্যতিরেকে রাজ, ধান্াদি ব্যতিরেকে গৃহ, যৌবন ব্যতিরেকে 

সৌভাগ্য এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে বৈরাগাঁ শোভা পায় না। র্ঘনদিগের শা 

পাবগুদিগের "বুদ্ধি, বেস্তাদিগের প্রণয়, খলদিগের মিত্রতা, পরাধীনের বাঃ 

করিদ্রের ক্রোধ, সেবকের কোপ, প্রভুর গলে, কৃপণের গৃহ, ব্যভিচারী রতি 

ভক্তি, ত্করের যুক্তি এবং মূর্ঘদিগের সম্পূতি এ সমস্ত বিফল। মহা 

বিশবসতনের বাক্যপ্রবণ, দেবতা ্রাহ্মণরক্ষণ এবং স্ায়পথে অবস্থিি করাই রা 

কর্তব্য ..হে রান! জ্লাপনাতে যাব, রাজন বিবাদ ডি 



ঘ্বাত্রিংশৎ-পুভলিক]। [৬২৩ 

গুণগরিষ্ঠেন ভবিতব্যমূ। যঃ কুলক্রিয়াতঃ কামন্দকচাণক্য-পঞ্চ 

[দিমক্শাস্ত্কলাভিজ্ঞশ্চ। গুণাঃস্বামিকারধ্যার্থমুগামঃ, পাপা- 

মূ পরিচারকাপাং সংযোজনীয়ম্, রাজ্ঞশ্চততরত্যনুসরণম্, জময়োচিত, 
জ্রানঞ্চ। অপায়কার্ধ্যাদ্রীজা নিবারণীয়ঃ। এবংবিধগুণযুক্তো মন্তরি- 
যাগ্যো ভবতি। যথা_-নন্দরাজমন্ত্রিণ বনশ্রতেন রাজ! শ্রক্মহত্যা 

বারিত|। ্ | 
(ভাজরাজোনোক্তম্, কথমেততৎ ? 

গ্রী বরতি, ভো! রাজন্ ! শ্রায়তাং, কথয়ামি। বিশালায়াং নগর্য্যাং 

দা নাম রাজা মহাশৌধ্যসম্পন্নোহভূৎ, নিজভূজবলেন সর্ববান্ প্রত্যথি- 

গ্রীন পাঁদপান্মৌপজীবিনো বিধায় একচ্ছত্রেণ রাজ্যং করোতি ন্ম। 
্রাজ্জো জয়পালনাম! পুক্রঃ, মড় বিধদগ্ায়ধসাধনাভিজ্ঞো নাম মন্ত্র 
হাত, ভার্ধ্যা ভামুমতী চ নাম আমীৎ। সা রাজ্ঞোহতিপ্রিয়।। 

দি মরা তন্তামনুরক্তঃ স্থুরতমুখমন্ুতবন্ তিষ্ঠতি ম্ম। যদা সিংহা- 

নি সমগ্র রাজমগুলীর মধ্যে অগ্রণী যন্্রীরও এই সকল গুণ থাক! আবন্তক। 

দন্ক্তি কুলক্রিয়ান্ুসারে কামন্দক, চাণক্য ও পঞ্চতন্বাদি সমস্ত শান্ত্রকলায় পার- 

শা তিনিই মন্্ী হইবার যোগ্য পাত্র । প্রভুর কার্য্যসম্পাদনার্থ উদ্ঘম, পাঁপকর্ে 
শা, গরজাপুণের মধ্যে মন্ত্রণাগৌপন, পরিচাররগণকে যথাষথকার্য্যে নিযুক্তবয়ণ। 

পপর মনোবৃততির অন্ুরণ, সখয়োচিত পরিজ্ঞান, অনিষ্টকর কার্য হইতে রাজ্জাক 
৭ এই মমস্তই মন্ত্রীর লক্ষণ; যে ব্যক্তিতে এই সকল গুণ বিদ্যমান থাকে; 
ইমনিপদবাচ্য। নন্দরাজার মন্ত্রী বজানসম্পন্ন ছিলেন, এই সকল লক্ষণ 
তেই তিনি বরক্মহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। 
রাগ ভ্রিজামা করিলেন, সে কিরূপ? 
্ী কহিলেন, বাজন্! শ্রবণ করুন, বলিতেছি। বিশাল্া-নামী নগরীতে 
রা নন্দ নামে এক রাঁজা ছিলেন। তিনি নিজ বাহুবলে সমস্ত শক্র- 
গাদিগকে আপনার চরণকমলের বশীভূত করিয়া একছ্ছত্ররূপে' রাজ্যপালন 

। তাহার পুর নাম জয়গাল, মন্ত্রীর নাম বহশ্রুত এবং পড়ীর নাম । 
ইতী। মন্ত্রী ব্রত্ ধড়.বিধ দওডশাঙ্জ্বিদ্তায় পারদর্শী ছিলেন। তান্থমতী 
বি ছিলেন রাজ তাহার প্রতি নিতান্ত অনথরক্ত হইয়া 
সি ইরজনোগে কামযাপন করিতেন | যখন তিনি' রাজসিংযাসনে উপ- 



(৬২৪ কালিদাস গ্রস্থাবলী । 

সনে উপবিশতি, তদা অর্ধাঙ্গে ভানুমতীমুপবেশয়তি । ক্ষণমপি তা 

বিয়োগং ন সহতে। একদী মন্ত্রিণা মনসি বিচারিতম্ অয়ং রাজ 

িল'জ্জো ভূত্বা সভামধ্যে সিংহাসনে স্তিয়মুপবেশয়তি। সর্ব্বোইপি জনতা 

পশ্যতি, মহদেতদমুচিত্রম। যঃ কামী, স উচিতানুচিতং ন জানাতি 

ঈভথাহি_- 

কিমু কুবলয়নেত্রাঃ স্তি নো৷ নাকনার্ধ্য- 

স্মিদশপতিরহল্যাং তাপসীং যঃ সিষেবে। 

হৃদয়তৃণকুটারে দহামানে স্মরাগ, 

উচিতমন্বচিতং বা বেত্তি কঃ পণ্ডিভোহপি ॥ 

হঃ ভ্্রীণাং কটাক্ষবা গৈর্যাবন্ন ভিদ্াতে তাবদের প্রতিষ্াং ধৈর্যযগঃ বহতি। 

তথ। চোক্তম্ _ 

তাবদ্ধান্তে প্রতিঠাং প্রশময়তি মনশ্চাঁপলং তাবদেব, 

তাবৎ সিদ্ধান্তসূত্রং ক্ফুরতি হৃদি পরং বিশ্বলোকৈকদীপম্। 

ক্রীরাব্েঃ পারবেলাবলয়বিলসিতৈর্মানিনীনাং কটাক্ষৈ- 

যর্ণবন্ধো হন্যমানং কলয়তি হাদয়ং দীর্ঘলোলায়তাক্ষৈঃ। 
শপপাপিতশািিপশাশি 

টিয়ার উট
 

রেশদ,করিতেন, তাহার বামভাগে অর্ধাঙ্গে ভাহুমতী বিরাজ করিতেন্ব। রাগ 

ক্ষণকানও ভান্ুমতীর বিচ্ছেদ সহ করিতে পারিতেন না। একদা ্ত্ী মনে ম 

বিবেচনা করিলেন, 'এই রাজ নির্পজ্ঞ হইয়া। সভাতলে সিংহাসনে গত্থীকে হা 

উপবেশন করেন, সকল লৌকই রাণীকে প্রত্যক্ষ করে; ইহা নিতান্ত অনুচিত 

ষেব্যক্তি কামুক হয়, তাহার উচিতান্থৃচিত-বিবেচনা থাকে না। শান্কেও কথি 

আছে, সুররাঁজ ইন্দ্রের অসংখ্য পন্মগলাশনয়না রমণী বর্তমান থাকিতেও তি 

তপস্থিনী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন। যে সময় মদরনাগি হ্বদয়রূণ পর্ণশাঃ 

দুগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়? তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও উচিতানুচিতব
িচারে সমর্থ হয় না 

যাবৎ নারীজাতির কটাক্ষশরে মানুষের হয় বিদীর্ণ না হয়, তাবৎ্ক 

ধৈর্য্য ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে। শাস্ত্রে কবিত আত ক্গীরশ 

_ পারস্থিত বেলাভূমি যেমন শৌতা
 পায়, মানিনী অঙ্গনারিগেের চল 

আয়ত বিশা 

লোচনের কটাক্ষও সেইরূপ বিলাসবিত্রমে নুশোতিত ॥ যতক্ষণ 
পুরুষের ধর 

সেই কটাক্ষ ক বিশ্ক নাহয় ততঙ্ষণ
ই নে. ব্য গার ও চ

িততচাঞ্চন] 1 



দ্বাত্রিংশঞ্পুত্তলিক!। ৬২৫ 

আহে মদনস্য মাহাত্যাং কালজ্ঞমপি বিকলয়তি। উক্তঞ্চ_ 
বিকলয়তি কলাকুশলং হসতি শুচিং পঞ্ডিতং বিড়ম্বয়তি | 

অধীরয়তি ধীরপুরুষং ক্ষণেন মকরধ্বজে। দেবঃ ॥ 

তধাচ আতং সত্যং তপঃ শীলং বিজ্ঞানং ততবমুত্তমম্। 
ইন্ধনীকুরুতে মুঢঃ প্রবিশ্য বনিতানলে। 
ইতিবৃত্তং বলস্তান্তং স্বকুলম্যাপি লাঞ্থনম্। 

মরণন্ত সমীপন্থং কামী লোকে ন পশ্যতি ॥ 

ইতি সঞ্চিন্ত্য একদাবসরং প্রাপ্য রাজানমব্রবীৎ, ভো৷ রাজন্! 

কিঞিদ্বিচ্াপামস্তি। রাজ্যোক্তম্, কিন্তদব্রহি। মন্ত্রিণোক্তম্, যদেতদৃ- 

তানুমতী সভামধ্যে . অপ্দাসনে উপবিশতি, তন্মহদনুচিতং ভবতি। 

ূধাম্পশ্ব। রাজদারা ইতি শাস্ত্কারবচনম্। ভত্র ননাবিধো জনঃ 

মাগত্য তাং পশ্যতি। রাজ্ঞোক্তম, সর্বমপি জানামি, কিং করোমি। 

ম মহতী প্রীতিরস্যাম্। ইমাং বিহায় ক্ষণংস্থাতৃং ন শরোমি। মন্ত্রিণোক্তম্, 

রিতে গারে এবং ততক্ষণই বিশবরহ্ধাণ্ডর প্রদীপন্বরূপ সিদ্ধান্তথত্র তাহার চিত্ত- 

নদিরে ক্ক্তি গায়। অহো! কন্দর্পের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিকল 
যা ফেলে'। শান্ত্রেও উক্ত আছে, _কন্দর্পদেব ক্ষণকালের মধ্যেই কলাবিস্ত- 
পিন বাক্িকেও বিকল করিয়া ফেলে, পবিত্র ব্যক্তিকেও হাস্তাম্পদ করে;পঙিত- 
কও বিড়ম্ষিত করে এবং ধীর ব্যক্তিকেও অধীর করিয়া দেয়। আৰরও প্রসিদ্ধ 
গাছেকামমুগ্ধ ব্যক্তি অঙ্গনারূপ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া বেদাত্যাস, সত্য, তগন্যা। 
রত বিজ্ঞান, উত্তমতত্ব এ সমস্তই সেই অগ্নির কা্ম্বরূপ করিয়া থাকে। 
ইত, বলের সীমা, নিজ বংশের লাঙ্ছনা ও আসন্ন মৃত্যু--এ সকলের কিছুই 
দেদেখিতে গায় ন|। | 

এ প্রকার চিন্তা করিয়া একদা উপযুক্ত অবসরে মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন, 
রাহ! আপনার নিকট কোন বিষয় নিবেদনীয় আছে।, রাজা বলিলেন, 

বিবল। মী কহিলেন, “অস্ূর্ধ্যম্পস্তা ভান্গুমতী যে সভাতলে আপনার সহিত 
"বেশন করেন, শান্বকারেরা বলেন, ইহা অকর্তব্য। নানাবিধ লোক আসিয়া 

দর্শন করে|”, রাজা কছিলেম, 'সকলই জানি; কিন্তুকি করি, এই 
তীর তি আমার অঙুরাগ অত্যত্ব অধিক, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া জা 

কাকী) বাত মরি নী কবলে, “তাহা হইলে পক: 



৬২৬. কালিদাসের, গ্রস্থাবলী | 

তহি এবং ক্রিয়তাম্। রাজ্ঞোক্তম্, কিং তক্নিরপ্যতাম্। তেমৌক্তম, চিত 
কারমাহুয় তেন পটস্যোপরি ভানুমত্যা রূপং লেখয়িত্বা পুরস্থিতে ভিত 
প্রদেশে সংঘট্য তস্যাঃ স্বরূপং দ্রষব্যম্। তথ্চনং রাজ্জঞচ্চিত্তে লশীম। ততে 

রাজ] চিত্রকীরমাহুয়োক্তবান্, ভে। চিত্রকার! ভানুমত্যা রূপং প্রথমং চিত্রে 

ওলখনীয়ম্। চিত্রকারেণোক্তম, ভো৷ দেব! তশ্যাহং রূপং প্রত্যক্ষং বিলোক্য 

পশ্চাদ্যথাবয়বং বিলিখি্যামি | তচ্ছত্বা রাজ্জা ভানুমতী আকারিতা, তশৈ 

 দর্শিতা চা। স তু তাং বিলোক্য পদ্িনী স্ত্রী ইয়মিতি বিজ্ঞায় পদ্মিনীলক্ষণ- 
যুক্তাং বিলিলেখ। 

পল্সিনীলক্ষণং যথা 

কমলমুকুলমৃদবী ফুল্লরাজীবগন্ধা, স্থুরতপয়সি যস্তাঃ সৌরভং দিবামলে। 

চকিতমুগসনাতে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে, স্তনযুগলমনর্ঘং শ্রীফল্ীবিড়ম্বি। 
তিলকুন্থমসমানং বিভ্রতী নাসিকং স্বং 

দ্বিজস্থর গুরুপূজাং শ্রদ্দধানা সদৈব। 
কর্ম করুন, রাজ! বলিলেন, “কি করিব, স্থির কর।' মন্ত্রী বলিলেন, "চি 
করকে আহ্বান করিয়া! তাহার দ্বারা ভান্ুমতীর চিত্রপট অক্কিত করাইয়া লউন। 

সেই চিত্রপট সম্বখস্থ ভিত্তিগান্রে বিলম্ষিত রাখিয়া! সর্বদা তাহার রূগ দর্শন করুন। 

মন্ত্রীর বাক্য রাজার মনে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তখন তিনি ছিত্রকর্কে 

আহ্বান করিয়৷ বলিলেন, “হে চিত্রকর ! তুমি ভান্ুমতীর রূপ চিত্রে চি 

করিয়া দেও । চিত্রকর কহিল, 'দেব! আমি সাক্ষাতে তাহার রূপ দেখিণে 

পরে যথাযথরূপে চিত্র অন্কন করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া রাজা তানুমতীবে 

আহ্বান পূর্ধক চিত্রকরকে দেখাইলেন। চিত্রকরও তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে 

পাঁরিল যে, এই রমণী পদ্মিনী নারীর লক্ষণে স্বুশোভিতা) তখন গে গলা 

লক্ষণে বিরাজিত। তান্মতীর চিত্র চিত্রিত করিল। 

ান্তে পন্মিনী নারীর লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে?-ঘে নারীর অপ ক 
কলিকার চায় কোমল, অঙগগন্ধপ্রশ্দুটিত পল্গন্ধের তুল্য, যাহার স্তর ৮ 

ৰ উকিত হরিণের চুর তুলা $ 
পর্ণ অঙ্গে দিব্য গন্ধ প্রবাহিত হয়, যাহার নয়ন নীল 

রান্তদেশ রক্বর্ণ, কুচযুগল গ্রীফলকেও পরাজিত করে ও উর, রঃ 
গোর ভার রানী হয়া গ্বদা পুঙের গায় মালিক! ধারণ করে, ঘে কামিনী প্রথা 
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দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা | ? জই্ 
কুবলয়দলকান্তিঃ কাঁপি চাম্পেয়গৌরী, 
বিকচকমলকোষা কামিনী কান্তবন্তৃ] ॥ 

ব্রজতি মৃদু সলীলং রাজহংসীব তন্বী, 

ভ্রিবলিললিতমধ্যা হংসবাণী স্থবেশা । 

মৃদু লঘু শুচি ভূউ.ক্তে রাজহংসী স্ুকেশী, 

ধবলকুম্থমবাসো বল্পত৷ পদ্িনী স্যাৎ। 

এবমুক্তলক্ষযুক্তং তন্যা রূপং লিখিত্বা রাজ্ঞো হস্তে সমর্পিতবান্। 
রাজাপি তত্র চিত্রলিখিতাং তাং দৃষ্ট অতিসন্থৃষটস্তন্মৈ চিত্রকারায় 
উচিতং দদৌ ॥ 

তদনন্তরং শারদানন্দেন রাজগুরুণা চিত্রপটলিখিতাং ভানুমতীং দৃট। 
চিত্রকং প্রতি ভণিতম্, ভো৷ চিত্রক ! ভানুমত্যাঃ সর্বং লক্ষণং লিখিতং, 
গরমেকং বিশ্বৃতং তবয়া। তেনোক্তম্, তো স্বামিন্! কিং বিস্মৃত কথয়? 
শারাননোেনোক্তম্, তম্যা বামজঘনস্থলে তিলকসদৃশে। মতস্ঠোহস্তি, সন 
লিখিতন্বয়া। রাজাপি শারদানন্দবচনং শ্রত্বা ততপ্রত্যয়নিরীক্ষণার্থ, 

২ পিশাপাপেসীশীস্পিপ পিপাসা 

চশকতুল্য গৌরাঙ্গী, যাহার অঙ্গ প্রফুল্প পদ্মকোধের তুল্য, যাহার মুখ মনোহর, 
নীল] দহকারে রাজহংসীর ন্যায় মন্থরগতিতে গমন করে, যে ব্বশাঙ্গী, যাহার 
মগের মধ্যস্থলে ত্রিবলী শোভমান, যাহার কণ্ঠস্বর হংসীস্বরের ন্যায় শ্রুতিস্খকর, 
যেরযণী'সুন্বর পরিচ্ছদে বিতৃষিতা, যে রমণী মৃদু, লঘু ও পবিত্রতাবে আহার 
খর, যাহার কেশপাশ মনোহর এবং যে নারী শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতবসন তালবাসে, 
তাহাকেই পন্মিনী বলা যায়। ৪ 

এই প্রকার লক্ষণযুক্ত চিত্র অস্কন করিয়। চিত্রকর চিত্রপটখানি রাজার হস্তে শ্দান করিল) রাজাও চিত্রদর্শনে পরম সন্তষ্ট হইয়। চিত্রকরকে সমূচিত পাবি- 
তোষিক প্রদান করিলেন । ॥ 

অনন্তর রাজগুর শারদানন্দ আসিয়া চিত্রপটলিখিত ভান্মতীর মৃত দর্শন 
চে “ওহে চিত্রকর! ভানুমতীর সকল লক্ষণই তুমি অক্কিত' 

) কিন্ত একটিমাত্র চি অঙ্কনে তোম়ার ভুল হইয়াছে।” চিত্রকর, 
) প্রো! কি ভূল হইয়াছে, বলুন ৮. তখন শারদানন্দ কহিলেন, : নাম জধনদেশে তিলক একটি মত্তচিছ আছে, তুমি সেটি চিত্রে 
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যাব স্থুরতসময়ে তম্যা বামজঘনং পশ্ঠতি, তাঁবত্তিলকমদৃশে। মত্স্থো 

দৃষট | - তং দৃষট। রাজা স্বমনসি অচিন্তয়ৎ। কথমস্যা গুহদেশে স্থিত 

মতস্যং দৃষ্উবান্। সর্ববথানয়া সহ সংসগো বিদ্তাতে। অন্যথা কথমেত- 

দনেন জ্ঞীতম। জ্্রীণাং বিষয়ে পাপসন্দেহঃ কর্তব্যঃ 

তথাচ-_জল্লন্তি সার্ধমন্যেন পশ্ন্তযন্ং সবিভ্রমা। 

হৃদয়ে চিন্তয়ন্ত্যন্যং ন ভ্্রীণামেকতো রতি? ॥ 

নাগ্রিত্প্যতি কাষ্টৌঘৈর্নাপগাভির্মহোদ ধিঃ। 

নান্তকঃ সর্ববডৃতৈশ্চ ন পুংভির্বামলৌচন! ॥ 

স্থানং নান্তি ক্ষণং নান্তি নাস্তি প্রীর্থয়িতা জনঃ | 

ইথং নারদ! নারীণাং পীতিত্রত্যং হি কল্পতে ॥ 

যো৷ মোহান্মন্যতে মূর্যো রক্তেয়ং ময়ি কামিনী । 

স ভবেৎ বশগন্তস্তা নৃত্যক্রীড়ীশকুন্তবৎ ॥ 

. পেস পপ পো পাশপিপি্াপটীপাসপিপসী পপ ্সপাা শপে পিপাসা পাপী শিপ 

শা 

অক্কিত কর নাই।' রাজা! শারদানন্দের এই কথা শুনিয়া পরীক্ষার্থ বিহারকানে 

ভান্থমতীর বাম-ঘন দেখিলেন; সত্য সত্যই সেই স্থানে তিলকঠৃশ একটি 

মৎস্চিহ্থ রহিয়াছে । তদর্শনে রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন; “তানুমতীর ও. 

্থানস্থিত এই চি কি প্রকারে শারদানন্দের দৃষ্টিগোচর হইল? নিশ্চয়ই ইহার 

সহিত শারদানন্দের সংসর্ণ ঘটিয়াছে) নতুবা কি প্রকারে সে ইহা জাত'হইবে? 

রমণীজাতির সম্বন্ধে পাপশন্দেহ করাই কর্তব্য। শান্ত্রেও কথিত আছে, _নারীক্জাতি 

একজনের সহিত কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহার সবিলাস দৃষ্টি অন্ত পুরুষের রতি 

থাকে এবং হৃদয়ে অন্ত এক পুরুষের চিন্তা করে । রমণীজাতির রতি একজনে? 

প্রতি স্থির থাকে না। বহ্ছি যেমন কাষঠপুগ্জ ছ্বারা॥ সাগর যেমন নদীসমূহ দ্বারাও 

যমরাজ যেমন সমগ্র জীবকুল দ্বারাও তৃপ্ত হয় না। রমণীরাও সেইরূপ বহপুরুধে 

সংসর্নেও তৃপ্তি বাত করিতে পারে না। কোন সময়ে নারদ সম্বোধন করিয়া 

* এইরূপ কধিত হইয়াছিল যে, “হে নারদ! স্থান নাই; উপযুক্ত সময় নাই এবং 

্রার্থাও মাই, এই জন্যই রমনীজাতির পাঁতিব্ত্র্ম অঙ্গ থাকে। € রথ নে 

মনে বিবেচনা করে যে, এই কামিনী আমার প্রস্থান, নেই ঘূর্ঘ( 

| 
2 জাতি 

মনীর নৃত্যজীড়ার তুল্য বাতি হইয়া 
2 ) পঙ্গীর বদ হইয়া ধা কে &৫ ব্য 

যু 
ভে বি মং 

৯) ১ 51 নু রর 
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তাসাং বাক্যানি স্বল্লানি তথ্যানি স্থগুরণ্যপি। 
করোতি যঃ কৃতী লোকে লঘুত্বং তন্ত নিশ্চিতম্॥ 
অলক্তকে। যথা রক্তো নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা । 

অবলাভির্বলাদ্রক্তঃ পাদমূলে নিপদ্যতে ॥ 

ইত্যেবং বিচার্য মন্ত্রিণমাহ্য় পূর্ববৃত্তান্তমকথয়ৎ। মন্ত্রিণাপি তৎ- 

না তচ্চিন্তানুকুলং যথা তথা উিতম্, তো রাজন্! কম্য চেতসি কীদৃগ্ 

বিমস্তি, তৎ কেন জ্ঞায়তে ? সর্ধবথা সত্যং ভবিতুমর্হত্যয়ং বৃত্তাস্তঃ।, 

াঙ্। ভণিতম্, ভো মন্ত্িন! যদি মম তং প্রিয়স্তহি অমুং শারদানন্দং 

মার়। মন্ত্িণাপি তথান্তিতি উক্ত লোকানাং পুরতো ধূতঃ শীরদা- 

[ননো বন্ধন্চ। 
তশ্মিনবসরে শীরদানন্দেন ভণিতম্, অহো ! রাজা ন কম্তাপি প্রিয়ো 

তীতি লোৌকোক্তিঃ সত্যা। তথাহি-_ 

কোহ্্থান্ প্রাপ্য ন গর্বিবিতো বিষয়িণঃ কল্যাপদোহস্তং গতাঃ, 

স্্ীভিঃ কম্য ন খণ্ডিতং ভূবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ। 
পাপ 

্ববা গুরুত্র যে কোনরূপ বাক্যই হউক্ না কেন, তদন্ুপারে কার্ধ্য করে, 
হাকে নিশ্য়ই লদুতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ,নারীজাতি রক্তবর্ণ অলক্তক যেমন 
পাঁড়ন পূর্বক চব্ণতলে সংলগ্ন করে, সেইন্ধপ অনুরক্ত পুরুষকেও নিপীড়িত 
বিয়া চবধমূলে স্থাপিত করিয়া রাখে । 

বাঙ্জা মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মন্ত্রীকে আহ্বান পূর্বক সকল তান 
[রিলেন। ন্ত্রীও সেই সময়ে রাজার অনুকূলে বলিলেন, 'রাজন্ ! কাহার মনে 
আছে, কে বুঝিতে পারে? আপনি যাহা বলিলেন, তাহা! সর্বধা সত্য হইলেও 
ইতে পারে রাজা বলিলেন, মন্ত্রিন! যদি তুমি আমার প্রিয়পাত্র হও, 
টাহা হইলে শারদানন্দের বধসাধন কর মন্ত্রী 'তথাস্ত' বলিয়া তি শারদা- 
"কে ধৃত ও বন্দী করিলেন । 
| ইত্তবসরে শারদানন্দ বলিলেন, 'অহো! লোকে যে বলে, রাজা কখনও, 
্ঃ শ্রীতিপাত্র হম না, এ কথা সত্য। শাস্ত্রেও কথিত আছে,_-কোন্ 
অ্ামীহইয়া গর্বিত না হয়? কোন্ বিষযী ব্যক্তির আপত্ না ঘটে? 
ফোন গরযের মন রম ছারা খত (বি) দা হয়? কোন্ ব্যড়িই' 
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কঃ কালত্য ন গোচরত্বমগমত্ কোহর্থী গতো! গৌরবং, 
কো বা হুজ্জনবাগুরাম্্ব পতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥ 
কাকে শৌচং দুতকারে চ সতাং, ক্লীবে শৌরযাং মগ্তপে তিন্তা 
সর্পে ক্ষান্তিঃ স্ত্রীযু কামোপশান্তিঃ, রাজা মিত্রং কেন দৃষ্ং শত বা 

রাজা যট্রৈ ক্রুধ্যতি স শুচিরপ্যশুচির্ভবতি। 
তথা চোকজম্,_ 

শুচিরশুচিঃ পটুরপটুঃ শুরো৷ ভীরুশ্চিরায়রল্পাযুঃ। 
কুলজঃ কুলেন হীনে ভবতি নরো নরপতেঃ ক্রোধাৎ ॥ 

ততো মন্ত্রিণা বধস্থানং প্রতি নীয়মানঃ শ্লোকমপঠৎ ;- 
বনে রণে শত্রজলাগ্নিমধ্যে, মহার্ণবে পর্ববতমস্তকেঘু। 
সপ্ত প্রমন্তং বিষমং স্থিতং বা, রক্ষস্তি পুণ্যানি পুরাকৃতানি। 
মন্ত্রিণ৷ স্বমনসি বিচারিতমূ, অহো! ! এত সত্যং বা মিথ্যা বা কিম 

্রাঙ্মণবধঃ ক্রিয়তে ? মহদনুচিতমেতদিতি শারদীনন্দম গ্ৈরজ্ঞাত' হান 

বা রাজার প্রিয় হইয়। থাকে? কোন্ ব্যক্তি কালের অধীন নাহয়? কো 
যাচক গৌরবের পাত্র হয়? কোন্ ব্যক্তিই বা ছূর্্মনের কুটজালে বদ্ধ হই 
মঙ্গল-সহকারে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়? , কাকে পবিত্রতা, দ্যুতকারে সৃত্য, রী 
শৌর্্য। মগ্যপায়ীতে তন্বচিস্তা, তুজঙ্গে ক্ষমা, নারীজাতিতে কামদমন এ 

নুপতিতে মিব্রতাঁ_-এ সমস্ত কেহ কদাপি দর্শন বা শ্রবণ করে নাই। রাঃ 

যাহার প্রতি কুপিত হন, সে পবিত্র হইলেও অপবিত্র হয়। শান্ত্রেও উক্ত আছে" 
রাজার ক্রোধে পতিত হইলে পবিত্র অপবিত্র, পটু অপটু, শুর তীর দীর্ঘ 
অল্লামু এবং সৎকুলজ কুলহীন হয় | 

অনন্তর যখন মন্ত্রী বধ্যভূমিতে শারদানন্দকে লইয়া গমন করেন' তখ 
শারদানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিলেন,_বনে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুসত্িধানে। জল 

অগিমধ্যে, মহাসাগরে, পর্বতশৃজষে মানুষ যেখানেই থাকুক এবং নিদ্রিত। পরম 
বাঁ বিষমতাবে যেরূপেই থাকুক, পূর্বকৃত পুণ্য তাহাকে রক্ষা করে। 

তখন মন্ত্রী মনে মনে চিন্তা করিলেন, “'অহো!! এ বিষয় সত হউক বাদি 
হউক্, আমি ব্রঙ্গহত্যা করি কেন? ইহা নিতান্ত অকর্তব্য। চিপ 
করিয়া তিনি অগ্োর অজ্ঞাতগারে শারদামদকে ওতখনে লই দে 



দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। ৬৩১... 

নন: নীতা ভূগর্ডে নিক্িপ্য রাজান, ্রত্যাগত্য ভণিতম্, তো! রাজন! 
মিতা তবাজ্ঞা'। রাজা! সাধু কৃতমিতি ভণিতম্। 

তদনন্তরমেকদী রাজকুমার; আখেটার্থং বনং প্রতি নির্গতঃ। নির্গমন- 

গয়েছপশকুনোহভূৎ। স যথা 
অকালবৃষ্টিঃ শবসূতকঞ্চ, নির্ঘাত উদ্ধা-পতনং তখৈব | 

ইত্যাগ্ভলিষ্টানি ততো! বড়ূবুণিবারণার্থং স্ৃৃদে বচণ্চ ॥ 

ত্বিন্নবসরে মন্তরিপুত্রেণ বুদ্ধিসাগরেণোক্তগ্, ভো৷ জয়পাল! অস্ত 

স্নাখটং মা গচ্ছ, মহানপশকুনো দৃশ্বতে । ততে৷ জয়পালেনোক্তম্, 

ঈগশকুনস্য প্রতীতির্নান্তি। তেনোক্তম্, ভো৷ রাজকুমার! বুদ্ধিমতা 

রধেণানিষ্টোহপশকুনঃ প্রত্যয়ন দ্রষ্টব্যঃ | উত্তধ্*_ 

ন বিষং ভক্ষয়েৎ প্রান্ছো ন ক্রীড়েৎ পন্নগৈঃ সহ। 
ননিন্দেত যোগিনাং বৃন্দং ব্র্গাদেষং ন কারয়েৎ | 

ইতি তেন নিবারিতোহপি তদ্চনমনাদৃত্য রাজপুজ্রো নির্গতঃ। পুন- 
মিনসময়ে তেন ভণিতম্, ভো৷ জয়পাল ! তব বিনাশকালঃ সমায়াতঃ, 

[খৈবং বৃদ্ধির্নোপদ্ভতে । তথা চিন, 
্পশী শপ শী শত এ পেশী ৮৮৮৯ শীত শা? শী এপ ০ শী ০০7০1 রি 

চি 

ক রাজার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন; নিন রাজন! আপনার 

দেশ গ্রতিগালিত হইয়াছে ॥ বাজ! বলিলেন, উত্তম করিয়াছ। 
অনন্তর একদা বাঙ্জকুমার মুগয়ার উদ্দেশে বনে গমন করিলেন। যাত্রাকালে 
নার অশুতলক্ষণ দুষ্ট হইল । অকালদৃষ্টিঃ শবহুতক, (মৃতশিশু প্রসব) বস্্রপতন, 
পাত, বছুবন্ধবের নিষেধ এই স্মন্তই যাত্রাকালে অপুতহচক। 
মীর পুত্রের নাম বুদ্ধিসাগর | তিনে এই সময়ে রাঞ্জকুমারকে দন্বোধন, 

রিয়া কহিলেন/জয়পাল! অন্ত মুগয়াযাত্রায় ক্ষান্ত হউন, মহৎ অস্ততলক্ষণ লক্ষিত 

ইতেছে। জযুপাল কহিলেন, 'এরপ দুর্ক্ষণে আমার বিশ্বাস নাই 1 মন্ত্িকুমার 
হিনস রাজকুমার! এরূপ অনিষ্টকর দুর্ক্ষণ বিশ্বাস করা বুদ্ধিমান্ ব্জি- 
গর অবস্ঠ কর্তব্য । শান্ত্রেও কথিত আছে যে, যিনি বুদ্ধিমান, তিনি বিষসেবন। '' 
জঙগের সহিত ক্রীড়া, যোগিগণের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করিবেন ন1।, 
পু এই প্রকার নিষেধ করিলেও রাজকুমার তাহার বাক্যে অনানধ রর 
যি নিত 5৯৮51658৮৪৫ ভিভিরন লিন হি 



৬৩২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী : 

নীতা ন কেনাপি ন দৃষপূর্ববা, ন শয়তে হেমময়ী কুরজী | 

তথাপি তৃষ্ণ। রথুনন্দনম্ত, বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ। 

উপার্জিতানাং কর্্মণামুপভোগং বিনা কথং বিনাশঃ তাং $ 

সাবো নাস্তি বেশ্যানাং স্থিরতা নান্তি সম্পদদাম্। | 

বিবেকো নাস্তি মূর্খানাং বিনাশো নাস্তি কর্মমণাম্॥ 

ততো! রাজকুমারো৷ বনং গত্বা বহুন্ শ্বাপদান্ ব্যাপান্থ কৃষ্ণদারং দু 

তরনুগতো মহদরণ্যং প্রবিচটা যাবত পশ্যতি, ভাবত সর্বেবাহপি দৈল্যব? 

নগরমার্গে লগ । কৃষ্ণসারোহপি তত্রাদুশ্যে। জাতঃ স্বয়মেকাকী তুর 

রূঢঃ সরোবরস্ত অগ্রে বনমপশ্থৎ। তত্রাশ্বাদবতীর্নো বৃক্ষণাখায়ামণ 

নিবধ্য জলপানং বিধায় যাবদবৃক্ষাধস্থক্ষমায়ায়ামুপবিশতি, তাবদতি 

ভয়ঙ্কর কশ্চিদব্যাত্ঃ সমাগতঃ | তং ব্যান্রং দৃষটাশ্বো বন্ধনং ভ্রোটয়ি 

পলায়মানো নগরমার্গমগমণ্ড। রাঁজকুমীরোহপি ভয়াদবেপমান; শাখ 

মবলম্য বৃক্ষমারূঢ়ং তল্ল,কং দৃষ্ট পুনরত্যন্তং ভয়ং প্রাপ্তঃ। 

জয়পাল! “তোমার বিনাশকাল উপস্থিত, নতুবা এক্প বুদ্ধির উদ্দয় হইবে কেন 

শান্তর কথিত আছে।_কেহ কখনও স্ব্ণমূগী দেখে নাই, কেহ কখন প্রাপ্তও : 

নাই অথবা কেহ কদাঁচ শ্রবণও করে নাই) তথাপি ্বরণমূগীলাতের জন্য-শ্রীরা 

তৃ্ক। (আগ্রহ) জন্মিল ) সুতরাং নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে, আসন্নকালে বিগরী 

বুদ্ধি হয়। উপার্জিত কর্মের ফলতোগ ভিন্ন তাহার বিনাশ নাই। বেষ্ঠার গর 

নাই, সম্পদের স্থিরতা নাই, মূর্থের বিবেচনাশক্তি নাই এবং কর্মেরও ধ্বংস নাই 

অনন্তর রাজকুমার বনগমন পূর্বক বছুসংখ্যক হিং পণ্ড বধ করিলে 

পরে একটি কৃ্সারদর্শনে তাহার অনুসরণ পূর্বক গহন অরণ্যে রবি হইলে 

দেখিলেন, সমস্ত সৈন্য নগরপথে চলিয়া গিয়াছে, (তিনি একাকী বনমধ্যে গা 

হইয়াছেন)। এ দিকে কৃষ্ণসার অনৃশ্ত হইল। রাজকুমার একাকী অন্বারোং 

(ভ্রমণ করিতে"করিতে ) একটি সরোবরের সম্মুখে বনভূভাগে উপস্থিত হইর্ে 

তথায় অন্ধ হইতে অবতরণ পূর্বক অশ্বকে বন্ধন,ও জলপান করাইয়া যেমন এ 

রক্গমূলে ভূতলে উপবেশন করিলেন, অমনি এক ভীষণা
কুতি ব্যাদর তথায় উগা 

হইল। ব্যাতরার্পনে অশ্ব বন্ধনরজ্জু ছি করিয়া নগরের পথে প্রধাবিত হই 

রাজপূতিও ওয়ে কাপিতে কাপিতে একটি পা রর, করিয়া বে রা রর ॥ 
ই হন. টু 
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অথ তেন ভন্লকেন ভণিতম্, তো রাজকুমার! ত্বং মা ভৈষীঃ, অন্য মম 
শরণাগতন্্ব,অতএবাহং কিমপ্যনিষীং ন করিয্যামি। মাং বিশ্বস্থ ব্যান্্রাদগি 

ন ভেতব্যম্। | 
রাজকুমারেণ ভণিতম্, তো খক্ষরাজ | অহং তব শরণাগতঃ, বিশেষতো 

তমভীতঃ, অতো মহৎ পুণ্যং শরণাগতরক্ষণাত তবতি। তথা চোক্তম্,__. 
একতঃ ক্রুতবঃ সর্ব সহঅরবরদক্ষিণাঃ | 

একতো ভয়ভীতানাং প্রাণিনাং প্রাণরক্ষণম্। 

তদা ভল্ল,কেন সমাশ্বাসিতে। রাজপুজঃ, ব্যাঘোহপি বৃক্ষাধঃ সমায়াতঃ। 

ূর্যোইপ্য্তং গতঃ। রাত্রাবতিশ্রান্তং রাজপুক্রং যাবৎ নিদ্রা! সমায়াতি 
না ভললুকেনোক্তম্, বৃক্ষাধঃ পতিষ্যসি, এহি মমাক্কে নিড্রাং কুরু, এম- 
স্ত ভল্কস্যাঙ্কে নিদ্রাং গতো রাজপুক্রঃ। 
জা ব্যাঘ্রো বদতি, ভো৷ ভল্ল.ক! অয়ং গ্রামবাসী, পুনরপি মৃগয়ায়াম- 

রিনেন। ইতিপূর্বে একটি তল্পক সেই বৃক্ষের উপর উঠিয়া বলিয়া ছিল; 
হাকে দেখিবামাত্র রাজকুমার পুনরায় অধিকতর ভীত হইয়া উঠিলেন। 

তধন ত্লক কহিল, রাজকুমার! তোমার ভয় নাই, আজি তুমি আমার : 
রণ গ্রহণ করিয়াছ; সুতরাং আমি তোমার কিছুমার্র অপকার করিব না) 
মামাকে বিশ্বা কর? এই ব্যাপ্র হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। 

রাজপুত্র বলিলেন, খক্ষরাক্জ ! আমি তোমার শরণাগত, বিশেষ ভীত, অতএব 
'আামাকে রক্ষা করিলে) শরণাগতরক্ষণ হেতু তোমার মহাপুণ্যসঞ্চ় হইবে। 
শান্বেও কথিত আছে,_একদিকে সহত্রদক্ষিণাধুক্ত যজ্ঞ আর অন্যদিকে ভয়ভীত 
দীবের হীবনরক্ষা, এ দুইটির ফলই তুল্য । 
. তখন তন্নক আশ্বাস প্রদান করিলে রাজপুত্র আই্বস্ত হইলেন; ব্যাত্বও নেই 
রঃ দেশে উপস্থিত হইল। এ দিকে হুর্ঘ্যদেবও অন্তাচলে গমন করিলেন। 

পরিশ্রম হওয়াতে রাব্রিযোগে যখন বাঙপুত্রের নির্রার উপক্রম হইল, তখন 
ক তাহাকে কহিল, ((নিদ্রাঘোরে) বৃক্ষ হইতে পতিত হইবে, আমার: 
মা দিত হও এই কথা শুনিয়া রামপুর কের জোড়ে শন | 
দক নিত ইইলেন। ৃ 

সন ব্য তন ককে সধ্োধন করিয়া ফিহিন, 'হে তষ়্ক! এই ব্যক্তি শ্রীম-:.. 



৬৩৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ম্মান্ নিহনিষ্যতি, শক্ররয়ং কিমর্থনঙ্কে নিবেশিতঃ ? যতোহয়ং মানুষঃ। 

উত্ভ্চ_ 

মানুষেযু কৃতং নান্তি তির্য্যগ যোনিযু য কৃতম্। 

ব্যাদ্ববানরসর্পাণাং ভাষিতং ন কৃতং ময় ॥ 

ত্বয়োপকৃতোহপ্যয়মপকারমেব করিষ্যতি, তন্মাদমুমধঃ পাতয়! অহ- 

মেনং ভক্ষয়িত্ব স্থখেন গমিষ্যামি। তবমপি নিজাশ্রমং গচ্ছ। 

ভল্লকেনোক্তম্, অয়ং যাদৃশোহপি ভবতৃ, পরং মম শরণাগতঃ। অমু 

ন পাভয়িষ্যামি । শরণাগতমারণে মহত পাপম্। উত্তধ্চ__ 

বিশ্বাসঘাতকাশ্চৈব শরণাগতঘাতকাঃ। 

বস্তি নরকে ঘোরে যাব্দাভূতসংপ্লবম্। 

তদনন্তরং রাজপুত্রো বিনিদ্রো৷ জাতঃ। ভল্ল,কেনোক্তং, ভো রাজ. 

কুমার ! অহং ক্ষণং নিদ্রাং করিষ্যামি, তবমপ্রমত্তস্তিষ্ঠ। তেনোক্তম্, তথা 

তবতু । ততো! ভল্ল,কো। রাজপুভ্রসমীপে নিদ্রাং গতঃ | 

বাসী, পুনর্ধার কোন সময়ে আবার মৃগয়ায় আসিয়া আমাদিগকে বধ করিতে 

পারে ; এ ব্যক্তি শক্ত ; কেন উহাকে ক্রোড়ে করিয়া বাখিয়াছ ?, যেহেতু। এ 

ব্যক্তি মনুষ্য । কধিত আছে, -ব্যাপ্) বানর ও সর্পদ্িগের কার্যের কথা বলি 

তেছি না তাহা দুরে থাকুক, তির্য্যগ্জাতিতেও যে সমস্ত কার্য দু হয়, যো 

তাহা নাই। তুমি ইহার উপকার করিলেও এ ব্যক্তি তোমার অনিষ্ট *করিবে। 

তুমি উহাকে নীচে ফেলিয়া দেও আমি তক্ষণ করিয়া নুথে প্রস্থান করি, তুমিং 

গৃছে গমন কর। 

তন্স:ক কহিল, এ ব্যক্তি যে চরিত্রের লোকই 
হউক, আমার শরণাগত হই. 

ছে; আমি উহাকে নিয়ে নিক্ষেপ করিতে পারিব না। শরণাগতকে বধ করিদে 

মহাপাপ হয়। শান্ত্রেও উক্ত আছে-_যাঁহারা বিশ্বাসঘাতক এবং যাহারা শরণা' 

গতকে হত্য। করে, মহাগ্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঘোর নর অবস্থতি 

করিতে হয়। | 

অনন্তর রাঞপুজের নিদ্রা হইল। তখন তল্প।ক তাহাকে কহিণ। রা 

পুর! আমি ক্ষণকাল নিপ্রিত.হইব, তুমি সাবধানে অবস্থিতি কর । রঃ 

রূরিলেদ। “তাহাই হউক |” তখন তক বাদ নিকটে নিত রি 



দ্বাত্রিশৎ-পুত্তলিকা। ৮৩৫. 

ত্দা ব্যাঘ্বেণোক্তম,ভো৷ রাজকুমার ! মস্ত বিশ্বাসং মা কুরু, যতোইয়ং 
নখাযুধঃ। উক্তঞ্চ__ ৃ | 

নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শন্্পাণিনাম্। 
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ সত্ীযু রাজকুলেষু চ॥ 

অয়ঞ্চ চলচ্চিত্বো দৃশ্যাতে তস্মাদন্য প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ | উত্তঞ্ণ-_ 
ক্ষণং তু্টাঃ ক্ষণং রুষ্টা রষস্তষ্টাঃ ক্ষণে ক্ষণে । 
অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রপাদোহপি ভয়ঙ্কর; ॥ 

আযং স্বাং মাত রক্ষিতব স্বয়মন্ুমিচ্ছতি। অতত্তমমুং তল্ল.কমধঃ পাতয়, 
মহমেনং ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যামি, ত্বমপি নিজাগারং গচ্ছ। 

তৎ শ্রুত্ব। রাজপুভ্রো৷ যাব তমধঃ পাতয়তি, তাবদৃভল্ল,কো বৃক্ষাৎ 

গ্নমন্তরা শাখামন্ামবলম্থিতবান্। পুনস্তং দৃষ্ট? রাজপুত্র ভয়মাপ। 
জ,কোইবদত, ভো পাপিষ্ঠ  কিমর্থং বিভেষি, যৎ পুরার্জিতং কর্ম 

হক! ভোক্তব্যমস্তি | তহি ত্বং সসেমিরা ইতি বদন্ গিশাচো ভব। ইতি 
: ইত্যবসরে ব্যাত্র রাজপুত্রকে সন্বোধন করিয়া বলিল, রাজকুমার! এই 
শুককে তুমি বিশ্বাস করিও না, কারণ, এ নথাঘুধ। শাস্ত্েও উক্ত আছে, নদী, 
নী, শৃ্দী ওখঅস্ত্রপাণি? ইহাদিগকে বিশ্বী করিতে নাই স্ত্রীজাতি ও রাজবতীয়- 
কেও নিশ্বাস করিবে না। এই তন্লককে চপলচিত্ত দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং 
ারগরদ্ুতাবও তয়াবহ। শান্তের উক্তি আছে যে, যাহারা কখন তুষ্ট কখন বা 
ক হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে যাহাদিগকে তুষ্ট দেখা যায়, সেই প্রকার অব্যবস্থিত- 
ি বাজিদিগের প্রস্তাবও তয়াবহ। এই তন্ল.ক তোমাকে আমার হস্ত হইতে. 
ফা করিয়া স্বয়ং তোমাকে তক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে । অতএব তুমি উহাকে . 
নীট ফেলিয়া দেও, আমি উহাকে ভক্ষণ করিয়া প্রস্থান করি, তুমিও নিজগৃহে 
যন কর। 

পুত্র এই কথা শুনিয়া যেমন ভ্ল.ককে নীচে ফেলিয়া দিবার জন্ত উপক্রম : 
য়াছেন (তাহাকে ঠেলিয় ফেলিয়া দিয়াছেন), অমনি তশ্লূক পড়িতে পড়িতে . 
রি শাখা ধরিয়া ফেলিল। তদর্শনে বাজপুজ পুনরায় ভ়তীত হইয়া 
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তত ও . ৃ ডি খন তক রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল “রে পাপিষ্ঠ! কেন ভীত রি 
্ ডিভি রর র্ রি , +, রর ! রি ৫ নয, ? 1 পূর্বে যেযপ কর্ণ করিয়া, এখন তাহার ফলভোগ করিতে চট 



৬৬৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

শাপং দত্তবান্। ততঃ প্রভাতমাসীৎ। ব্যাসর্তস্মাৎ স্থানাৎ নির্গত, ভ্ল- 

কোহপি রাজকুমারং শপ্ত1 নিজস্থানমগাৎ। রাজকুমারোহপি “সমেমিরা” 

ইতি বদন্ পিশীচো ভূত্বা। বনং পরিভ্রমতি স্ম। রাজপুক্রস্ত তুরগো রাজ- 

ুত্রেণ বিনা নগরমগমত। জনা অশবংশূ্ং দৃষট। রাজ্ঞোহগ্রে কেবলমাগত 

মশ্বমাচখ্ৃঃ। 

ততো! রাজা মন্ত্রিণমাহুয় ভণতি স্ম, তো মন্ত্রিন্! যদা কুমারো৷ মৃগযার্থ 

বনং প্রতি নির্গতঃ, তদা মহানপশকুন আসীৎ। অমুল্লঙ্্য নির্গতত্তস্ 

প্রত্যয়ে! জ্কাতঃ তেনারূঢোহশ্বঃ শুন্যঃ সন বনার্দাগতঃ | অতন্তম্মার্গণার্ঘ, 

বনং প্রতি গমিষ্যামঃ। 

তেনোক্তম্, দেব! তথা কর্তব্যম্। ততো রাজা মন্ত্রণা পরিবারেণ 

সহ যেন মার্গেণ স গতঃ, তেনৈব মার্গেণ বনং গতঃ | বনমধ্যে পরিভ্রমন 

সসেমিরা” ইতি বদন্তং পুক্রং পিশাচীভূতং দৃষ্ট1 মহীশোকসাগরে নিম 

্তমীদায় স্বপূরমগমত।। মণিমন্ত্রৌষধিজ্ঞান্ আহুয় তৈশ্চিকিৎসিতোহগি 

সুতরাং এখন তুমি « সসেমিরা+ এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে পিশাচরূপে 

অবস্থিতি কর।” তল্ল.ক রাঁজপুত্রকে এই বলিয়া অতিশাপ প্রদান করিল। এ 

দিকে প্রভাত হইল ব্যাপ্ত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল ? তল্প,কও রাজপুত্র 

অভিশাপ প্রদান পূর্বক নিজস্থানে গমন করিল। রাজকুমার “সসেমিরা সসেমিরা 

বলিতে বলিতে পিশাচরূপে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাগপুনের মর 

রাজপুত্রকে দেখিতে না পাইয়া রাজধানীতে প্রস্থান করিল! আরোহি*ৃন্ অথ 

দর্শনে নগরীস্থ লোকেরা রাজার নিকট গমন পূর্বক নিবেদন করিল, কেবলা 

অশ্ব ফিরিয়। আসিয়াছে । (রাজপুত্র আগ্রমন করেন নাই )। 

তখন রাঁজা মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'মন্ত্িন্! যে সময় কুমার গার 

বনযাত্র। করেন, তখন নানাপ্রকার অণুত-লক্ষণ দৃষট হইয়াছিল । তিনি দে সম 

প্রা না করিয়া যেমন বহির্গত হইয়াছিলেন, এর্খন তাহার প্রত্যক্ষ ফল ফলিত 

হইল? অশ্ব আরোহিশন্ অবস্থায় বন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে । অতএব গা 

স্থুমারের অনেষণার্থ বনে গমন করিব ।'
 রর 

.. মনত্রী কহিলেন, “দেব! তাহাই কর্তব্য 1 যে পথে রাজরমা 

ফরিয়াছিলেন, তখন রাঁজাও মন্ত্রী ও পরিবারবর্গর্সহ সেই পথে বনপ্রস্থান 

বদষধো অমণ করিতে করিতে দেখিলেন, রাজকুমার 'পদেমিরা *. 
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নবস্থো বতৃব। তশ্মি্নবসরে রাজা মন্্মবদত, তো মন্রিন! অশ্মিন্নবসরে 
গারদাননাশ্চেদতিষ্ঠৎ, তহি ক্ষণমাত্রেণামুমচিকিৎসয়ৎ। স ময়া মারিতঃ। 
পুরুষেণ যত কার্য্যং ক্রিয়তে, তদ্ধিচার্য্ৈর ক্তব্যম। অন্যথা পরমাপদঃ 

্তন্তি। উক্তর্চ- 
সহ] বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্। 

বৃগুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥ 

অপরীক্ষ্য ন কর্তৃব্যং কর্তব্য্চ পরীক্ষিতম্। 

পশ্চাদ্ভবতি সন্তাপো! ব্রাহ্মণী লগুড়ং যথা ॥ 

তন্মি্নবসরে কোহপি নিবারকো নাসীৎ। 

ন্্িগোক্তম্, স সময়স্তখৈব স্থিতঃ। যাদৃশং ভবতিব্যঞ্চ তাদৃশী বুদ্ধি- 
গিজাতা। উক্ত্চ__ 

আশা সম্পাস্ভতে বুদ্ধিঃ সা মতি; সা চ ভাবনা। 

সহায়ান্তাদৃশা জ্ঞেয়া যাদৃশী ভবিতব্যতা৷ ॥ 

ঈরিতে করিতে পিশাচাকারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তদর্শনে রাজ। শোঁক- 
নারে নিমগ্র হইয়া কুমারকে লইয়া নিজপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মণিমন্ত্র ও 
বিষয়ে সুবিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি আত্ত হইল কিন্তু কাহারও চিকিৎসাতেই 
যার হু ( রোগমুক্ত ) হইলেন না। তখন রাজা (বিষ হইয়া) মন্ত্রীকে কহিলেন, 
ঘন! এই সময়ে যদি শারদানন্দ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে ক্ষণকাল- 
শ্যাই চিকিতসা দারা কুমারের স্বাস্থাসম্পাদন করিতেন। (হায়!) আমি 
হাকে বধ করিয়াছি। পুরুষে যে কার্য্য করে, অগ্রে বিবেচনা করিয়। তাঁহার 
টান করা কর্তব্য) নচেৎ যহান্ বিপদের সম্ভাবনা। শাস্ত্েও উজ্জ আছে,_ 
ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কার্ধ্যে রত হয়, গুণমুগ্ধ সম্পদ নি্ধে আসিয়া তাহাকে 
প করে। বিনা পরীক্ষায় কোন কর্শ করা উচিত নহে, পরীক্ষান্তে কর্ণে প্রবৃত্ত 
আই কর্তব্য। পরীক্ষা ন| করিয়া কার্ষ্য প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাঙ্গণী মেব্নপ লগুড়ের 
ইত স্ব হইয়াছিল, সেইরূপ সন্তপ্ত হইতে হয়। (অহো! যখন আমি . 
ৰ বধ করি,.) তখন কেহই আমায় নিবারণ করে নাই ॥ 
রি কহিন্নে, 'যাহা হইয়াছে, তাহ তৎকালেরই উপযুক্ত | ভবিতবা যেন্ধপ, . 

 শি্লারিণীহয়। শান্ত্েও উক্ত আছে,_-তবিতব্যতা ঘে একার, আশা) 



৬৬৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 
নহি ভবতি যন্ন ভব্যং ভবতি ভব্যং বিনা প্রযতেন। 

করতলগতমপি নশ্যন্তি যস্ত হি ভবিতব্যত1 নাস্তি। 

রাজ্ঞোক্তম্, ততকর্মামুসারেণাভূৎ। ইদানীমন্ত বিষয়ে মহাপ্রায় 
কর্তব্যঃ। 

মন্ত্রিণোক্তম্, কথয়। 

'্বাজাব্রবীৎ, যঃ কোহপ্যস্ত পুক্রপ্য চিকিৎসাং করিষ্যতি, ত্তার্ধ 

রাজ্যং দীয়ত ইতি মে ঘোষ; প্রদাতব্যঃ। 

মন্ত্রণাপি তথা কারয়িত্বা স্বতবনমাগত্য শারদানন্দাগ্রে সর্ববমপি 
ৃত্তান্তমকথয়ৎ। তৎ সর্ববং শ্রুত্বা শারদানন্দেন ভণিতম্, ভো৷ মনি! 

রাজ্জোহগ্রে নিরূপয়, য মম কাপি কন্যা বর্তৃতে। তস্য দর্শনমন্থয কার্যযং 

সা কথমপুযপায়ং করিষ্যতি। তথ শ্রন্থা রাজ্ঞোহগ্রে মন্ত্রণা কথিতম। 

রাজাপি সভাসহিতো মন্ত্রিমম্দিরমাগত্যোপবিষ্টঃ। তা রাজপুক্রোহপি 

বুদ্ধি, মতি, চিন্তা ও সহীয়ও তখন তদনুপারী হয়। তবিতব্যতা। না থাকিলে যর 

করিলেও তাহা ঘটে না; কিন্তু ভবিতব্যত1 থাকিলে বিনা যত্েও তাহা সম্পাদিত 

হয়। যাহার তবিতব্যত। নাই, হস্তগত হইলেও তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

রাঁজা কহিলেন, তাহা কর্মের অন্থ্যায়ী হয়। এখন রাঁজপুন্রের বিষয়ে বিশে 

যত্ববান্ হওয়া কর্তব্য । | 

মন্ত্রী কহিলেন, সে কিরূপ? (কি প্রকার যত্বের কথা বলিতেছেন?) 

রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি চিকিৎসা দ্বারা কুযারকে নীরোগ করিতে দমথ 

হইবে, তাহাকে অর্ধেক রাজ্য প্রদান করিব, সর্বত্র এই ঘোষণা বিঘোধিত 

হউক। 
তথন মন্ত্রী রাজার আদেশাম্ুসারে সেইরূপ করিয়া (সর্বত্র ঘোষণা রগ 

পূর্বক ) নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং (গুপ্ততাবে অবস্থিত) শারদানগের 

নিকট সকল ঘটনা বিত্ত করিলেন। ইহা গুনিয়া শীরদানদ্দ কহিলেন
। রব! 

আপনি রাজার নিকট এই প্রকার কথা বলুন যে, আমার 
একটি কন্তা আছে 

. খ্াহাতে রাজকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয, তাহা করন, দেই বর 
 রাজরুমারের আরোগোর উপায় করিবে এই কথা শুনিয়া মী গা 
ৰ নিকট' তানুয়প ব্যক্ত, করিলেন। তখম রাজা সভাসঘগণে রা 

মর গৃহে উপস্িত হইলেন 9. সকলেই, বথাযখ স্বাদে উপবে। 
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৷ প্সেমিরা” ইতি বদননপবিষউঃ। তৎ শ্রত্বা যবনিকাস্তঃশ্মিতেন শাররা- 
মানেন পঞ্ভান্যেতানি ভণিতানি ₹-- 

সন্তাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা। 

অস্কমারুহ স্থপ্তানাং হস্তঃ কিং নাম পৌরুষম্। 
তৎ গষ্ভংরত্ব চতুর্ীমক্ষরাণাং মধ্যে একমক্ষরং পরিত্যক্তমূ, পুন- 

দিবীয়ং পগ্ঠমপঠত 7 
সেতুং গত্বা সমুদ্রস্য গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্। 

্রক্মহত্যা প্রমুচ্যেত মিত্রপ্রোহী ন মুচ্যতে॥ 

তৎ পদ্ধং আহা অক্ষরদয়ং পরিত্যক্তমূ। ততস্তৃতীয়ং পদ্ভমমঠৎ ;- 

মিত্রত্রোহী কৃতত্বশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতক; | 

রয়ন্তে নরকং যাস্তি যাব্দাভূতসংপ্লবমূ্॥ 
তত; একমেবাক্ষরমপঠৎ। তদনন্তরং চতুর্থং পণ্ঘমপঠৎ ;- 

রাজন্ তব চ পুঞ্রস্য যদি কল্যাণমিচ্ছসি। 

দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥ 
ুমারও 'সসেমিরা? বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তথায় আনিয়া আদন 

এ করিল্নে। তখন শারদীনন্দ যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই প্লোক 
ঃ করিলেন ;_প্ভাবে মিলিত অুহজ্জনকে প্রতারণা করিয়া কি নৈপুণ্য 
র্ণিত হইয়াছে? ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া যে নিপ্রিত আছে, তাহাকে হত্যা 
রিনেকি গৌরুষ হয়? এই শ্লোক শ্রবণমাত্র রাজপুত্র “সসেমিরা, শব্দের 
বর্ম '' পরিত্যাগ করিয়া কেবল “সেমিরা? শব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 
সিশারদানন্দ আবার এই শ্লোক পাঠ করিলেন ;--“সেতুবদ্ধ রামেশ্বর ও সাগর- 
দিন গমন করিলে বর্গহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়, কিন্ত যে ব্যক্তি মিত্রত্বোহী, কুত্রাপি 
থা মুিলাতের সম্ভাবনা নাই। এই গ্লোক শুনিবামান্র রাজকুমার 'সদে 
িতাগ করিয়া কেবল “মিরা বাঁক্য“বলিতে লাগিলেন। তখন শারদানন 

নযৌক উচ্চারণ করিলেন 7-যত দিন মহাপ্রলয় উপস্থিত "না হয়, মিজ্র- 
হত ও বিশ্বীঘাতক ব্যক্তিকে তত দিন নরকে অবস্থিতি করিতে হয় ॥ 
৪ শবণমাতর কুমার 'সসেমি' পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'রা” শব উচ্চারণ 
টা তধন শারদানন্দ এই চতুর্ঘ ম্লৌকটি পাঠ করিলেন ১. 
মারের মন্বযকামনা বদি জীপনার অতিগ্রেত হয তাঁরা সস 



৬৪০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

এবমুক্তবতি শারদানন্দে রাজপুত্ঃ স্বস্থঃ সাবধানশ্চাতবৎ। তত 

পিতুরগ্রে ভল্.কন্য পূর্বববৃত্তন্তমকথয়ৎ। ্ | 

তত শ্রুত্বা রাজাব্রবীৎ 

গ্রামে ববসি কৌমারি ! অটব্যাং নৈব গচ্ছসি। 

ধক্ষতল্ল.কব্যাপ্রাণাং কথং জানাসি ভাষিতম্॥ 

তদা ষবনিকান্তঃশ্থিতেন শীরদানন্দেন ভণিতম্ 

দেবদিজপ্রসাদেন জিহবাং বসতি সারদ।। 

তেনাহমবগচ্ছামি ভানুমত্যান্তিলং যথা ॥ 

 তদ্চনং শ্রুত্বা রাজা সাশ্চর্য্ো ভূত্বা। যাবৎ যবনিকামপকর্ষতি, তাবং 

শারদানন্দং দৃষ্টবান্। অথ নরপতিপ্রভৃতিভিঃ সর্বৈর্মন্তঃ শারদাননদঃ 

তদা মনত্রিণা। পূর্ববৃততীন্তঃ কথিতঃ। রাজা বহুশ্রুতং মন্ত্রণমুবাচ, ভে 

মন্তরিন্ $তব সংসর্গেণ কীত্তিঃ প্রাপ্তা, ছুর্গতিশ্চ গতা, অতঃ পুরুষেণ মতাং 

সাঙ্গো বিধেয়ঃ। তেনোতয়মপি প্রয়োজনং ভবতি । তথাচ__ 

বারয়তি বর্তমানামাপদমাগামিনীং সংসেব|। 

তৃষ্ণাঞ্চ গীতং গঙ্গায় ছুর্গতিং নশ্যতি তথা চান্তঃ॥ 

মিরা 

ব্রাঙ্মণগণকে দান ও দেবগণের আরাধনা করুন।” এই শ্লোক শবণমাকর রান 

নীরোগ হইলেন; তাহার জ্ঞানেরও উদয় হইল। তিনি পিতার নিকুট তন্ন ক' 

বপতান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। 

তখন রাজা কহিলেন, কুমারি ! তুমি গ্রামব
াসিনী, কখনও বনমধ্যে * 

নাই, তবে ব্যাপ্ভক্ল,কের বৃত্তান্ত কি প্রকারে অবগত হইলে? 

তখন যবনিকান্তরালস্থ শারদানন্দ বলিলেন) “দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রগাে 

আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিরাজ করেন তাহার প্রসাদেই আমি যেমন তা 

তীর জজ্ঘাস্থিত তিলকের বিষয় জানিযাছিলাম, ইহাও সেইরূপে জানিতে 

পাঁরিয়াছি | ডি 

এই কথা'গুনিয়া রাজার বিন্ময়ের পরিসীমা রহিল না) তিনি যেন 

মিকা আকর্ষণ করিয়া অপর্জত করিলেন; অমনই, শারগ্মানদদ টড রি 

নিপতিত হইলেন। তখন রাজা ও অন্যান্য সকলেই শারদানদ্দবে 
উঠত রর 

। শত. সশ্রত 
৪ আপি তি পি 

£ 

শীত আততীয় পর্বরতাত প্রকাশ করিলেন ধম রাজ! বহত্রত ১৪) 
1 1২৯, / 

রঃ বর, চা রা টা 

ও 



দ্বাত্রিংশৎ-পুততলিকা। ৬৪ 

মম পুত্রোহপি ত্বছদ্ধিকৌশলেন মহদবিপঞ্জালাৎ রক্ষিতঃ। রাজ 
ঈৃশানাং সতাং মহাকুলানাং সংগ্রহঃ কর্তৃব্যঃ। উক্তপ্চ-__ 

ংগ্রহং বা কুলীনম্ সর্পম্তেব করোতি যঃ। 
স এব শ্লাধ্যতে মন্ত্রী সম্যগ্গারুড়িকো! যথা ॥ 

ইতি নানাপ্রকারৈঃ স্ততিকদন্বকৈমন্ত্রিণং স্তত্বা বন্ত্াদিন! সন্তাব্য 
রাজ্যমকরোত। 

ইতি মন্ত্রী ভোজরাজং প্রতি কথাং কথয়ি্থা পুনরত্রবীত, তো! রাজন্! 
যে রাজা মন্ত্রিবাক্যং শৃণোতি, স দীর্ঘাযুঃ স্বথী চ ভবতি। 

ইতি বহুঞ্তোপাখ্যানমূ। 

২৮৮৭ শীশীশ টাকি ৮ পাটি শশী পিপি এপি পাপী প্পীসপী পি পেপার পাস পপস্প পাশ পাপ? 

করিয়া বলিলেন, টি | তোমার সংসর্গে আমি কীর্তি প্রাপ্ত হইলাম, দুর্দীতিও দুর 
ইই্। এখন বুঝিলাম, সৎ্সংসর্গ করাই পুরুষের কর্তব্য। তাহাতে ছু কার্যাই 
দিদ্ধ হয়। সৎসংসর্গ বর্তমান ও ভাবী উতভয়বিধ বিপদ্ই দূর করে। জান্বীজল 
গান করিলে পিপাসা দুর হয়, ছুর্তিও বিনষ্ট হইয়া থাকে । রাজকুমার তোমার 

বদ্ধিকৌশলেই বিপজ্জাল হইতে মুক্তি লাত করিল। এই প্রকার মৃহৎকুমজাত 
বাক্তির সংসর্গ করাই রাজার কর্তব্য। শীন্কেও কথিত আছে,__সর্পমন্ত্রবিশার্ 
বাক্তিরা যেমন সর্প সংগ্রহ করে, কুলীন মনত্র'সংগ্রহ করাও রাজার পক্ষে সেইন্্প 
কর্তব্য) ,কারণ'সৈই মন্ত্রী শ্লাঘনীয়। | 

এই প্রকার নানারপ স্ততিবাদ দ্বারা মন্ত্রীর স্তব ও বন্তাদিদান বার! সম্মাননা 
রিয়া রাজা রাজ্য করিতে লাগিলেন। 

মন্ত্রী ভোজব্রাজকে এই উপাখ্যান বলিয়া পুনরায় কহিলেন, রাজন! যে. 
জা তীর বাক্য শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘামু ও সুখী হইয়া থাকেন। 

ইতি বহুশ্রতোপাখ্যান। 

৮৯... 



প্রথমোপাখ্যানম্। 

ততো! ভোজরাজো স্বমন্ত্িণং স্তত্বা বন্ত্রাদিনা সম্ভাব্য তৎসিংহাস 

নগ্রাভ্যন্তরং নীত্বা তত্র সহত্স্তন্তৈর্মগুপং কারয়িত্বাস্বমহূর্তে তত্র মনি 
বিরাজমানো বিপ্রৈরাশীর্ভিরচ্চিতো বন্দিভিঃ প্রশংসিতঃ চাতুব্র্ণাং দা 
মানাভ্যাং সম্ভাব্য দীনবধিরপঙ্গুকুজাদীনাং দানং দত্বা ছত্রচামরাঙ্কিতো যা 

পুত্তলিকামস্তকে পাদপন্নং নিদধাতি, তাবৎ পুন্তলিকা মনুষ্যবাচা রাজা; 
মব্রবীত্, ভো৷ রাজন্! বিক্রমস্থ শোর্ষোদার্ধযসন্বাদিকসাদুশ্ঠং যদি বিষ্যা 
তহি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। 

রাজাত্রবীত,ভো পুত্তলিকে ! মম ত্বয়োক্তং সব্বমৌদার্্যাদিকং বিদ্ঠ 
কিং ন্যুনমন্তি ? ময়াপি সর্্বেষামর্থিনাং কালোচিতং দত্তমূ। | 

অনন্তর ভোজরাজ নিজ মন্ত্রীর স্ততিবাদ ও বন্বাি দ্বারা সম্মাননা! করিয়া দে 

সিংহাসন নগরাত্যন্তরে আনয়ন করিলেন। সহস্র স্তস্তবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ নির্ম 

করিয়া! তন্মধ্যে সেই সিংহাসন স্থাপিত হইল । শুভমুহূর্তে রাজ! মন্ত্রিগণের সহি 

বিরাজমান হইলেন? ব্রাঙ্গণেরা আনীর্বাদ দ্বার। তাহাকে সম্মানিত করিলেন 

স্বতিপাঠকগণ ত্তব দ্বারা প্রশংসা! করিল; রাজ। দানমান দ্বারা শরঙগণাদি, চতুর্থ 

সম্মাননা করিলেন এবং দীন, বধির, পঙ্গু, কুজ প্রভৃতি সকলকে (যথাযোগ্য 

অর্থদান করিলেন; পরে ছত্রচামরাদি রাজচিন্ছে চিহ্নিত হইয়! যেমন পুততলিকা 

মণ্তকে পাদপন্নবিন্তাসের উপক্রম করিলেন, অমনি একটি পুন্তলিকা মনুয়ের সা 

বাক্য উচ্চারণ পূর্বক তাহাকে কহিল, 'রাজন্! যদি বিক্রমাদিত্যের হায় আগ 

নার শৌরধ্য, উদার্ধ্য ও সবাদি গুণ বিফ্মান থাকে? তাহা হইলে এই সিংহাগঃ 

উপবেশন করুন| 

রাজ। কহিলেন, পুত্তলিকে.! তুমি উঁদীর্য্যাদি যে সকল গুণের উল্লেখ রি 

আমাতে তৎসমন্তই বিদ্যমান আছে। তোমার বিবেচনায় কি আমাঠে এ 

সমস্ত গণের নত দুষ্ট হয়? আমিও সমস্ত অর্ধিগণকে সময়োচিত 



দবাত্রিংশং-পুত্তলিকা। ৬৪€ 
ুলিকাত্রবীত, তো রাজন! এতদেব তবানুচিতং- যৎ স্বমুখেনৈব শাতবানং কীর্তয়সি। যঃ স্বগুণান্ কীর্তয়তিস কেবলং হুর্জন এব, সঙ্জনন্ত নৈবং বক্তি। উক্তঞ্চ__ 

্বওুণান্ পরদোষান্ বা বন্তুং শরোতি দুর্নো লোকে। পরদোধান্ স্বগুণান্ বা বক্ত,ং ন শরোতি সজ্জনঃ সত্াম্॥ অন্যচ্চ__ 
আয়ুবিত্তং গৃহচ্ছিদ্ মন্ত্রমৌষধসঙ্গমে | 
দানমানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্বুতঃ ॥ 

অতএব আত্মনো গুণা আত্মন। ণ শ্োতব্যাঃ, 
কর্তব্যা। 

ইতি পুন্তলিকয়োক্তং শ্রাদ্ধ সবিশ্মায়ো তোজরাজঃ পুনঃ পুক্তলিক!- মত দত্যুক্তং তয়া, ষঃ স্বগুণান্ কীর্তয়তি, স মূ এব। ময়া মদ্গুণাঃ কন্িতাঃ, তদনুচিতমেব। যস্তৈতৎ সিংহাসনং, তস্টোদার্যাং কথয় | পুশ্তলিকা ভগতি, ভো রাজন! এত সিংহাসনং বিক্রমার্ক্য, স তু ম্বটশ্চেৎ অরিজনেতাঃ কোটিন্ববর্ণপ্রচ্ছতি। 

পরেষাং নিন্দা ন 

লিক কহিল, রাজন! আপনি নিজমুখে আত্মপ্রশংসা করিতিছেন, ইহাই শাপনার পক্ষে অন্ুচিত। যে ব্যক্তি নিজগণ নিজমুখে কীর্তন করে সে নিশ্য়ই জন। সঙ্জনেরা এরূপ নিজগুণ কীর্তন করেন ন1। 

থে নিজমুখে নিজগুণ কীর্ডন করিয়াছি, ইহা, ্ সহচিত। যাহা হউক, এই সিংহাসন বাহার, তাহার ওার্য্ের বিষয়. 
উসকর। « 

: রঃ 
পুণুলিকা কহিল, 'রাজন্;]' এই সিংহাসন প্রান্ত (9৮৮৮৯ ৮, 



৩68 কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

নিরীক্ষতে সহত্ন্ত অযুতস্ত,পজল্লতে। 

মহতে লক্ষদে৷ ভূপো সন্তৃষঃ কোটিদঃ সদা ॥ 
ত্বয়ি ওদারয্যং বিষ্ভাতে চেত, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে উপৰিশ। রা' 

তৃফীমাসীৎ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাঁসনোপাখ্যানে অপ্পরাভোজসংবাদে 
প্রথমোপাখ্যানম্ ॥ ১॥ 

দ্বিতীয়োপাখ্যানম্। 
5 ০2%০০-__ 

পুনরপি রাজা যাবৎ পুত্তলিকামস্তকে পাদপয্মে নিদধাতি, তাং 
পুত্তলিকা মনুষ্যবাচ! রাজানমত্রবীত্, ভো রাজন্! কিক্রম্ত শৌর্য্যোদাং 

সন্বাদিকসাদৃশ্যং যদি বিষ্ভতে, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। 
তোজরাজো বদতি স্ম, ভো পুত্তলিকে ! কথয় তন বিক্রমস্থোদার 

বৃতান্তম্। 

হইলে অর্থথগণকে কোটি কোটি সুবর্ণ প্রদান করিতেন প্রীর্থী দেখিনেই তি 

তাহাকে সহত্রঃ নিকটে উপস্থিত হইয়া কথোপকথন করিলে অযুত, মহদ্যতি 

লক্ষ এবং যাহার উপর সন্তষ্ট হইতেন, তাহাকে কোটি স্যর দান করিতে" 

আপনার যদি সেইরূপ উদ্দারতাগুণ থাকে, আপনি এই সিংহাপনে উপবে" 

করুন ।' পুত্তলিকাঁর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা মৌনভাবে অবস্থিতি কবিলেন 

_ পুমরায় (পরদিন ) যখন তোজরাজ পুতুলিকার মন্তকে গাদপরস্থাপনে উ 

যোগ করিলেন, অমনি একটি পুততলিক! মন্ুযোর সায় বাক] উচ্চারণ পূর্ব 

ভাঁহাকে কহিল; রাজন! যদি রাজা বিক্রমাদিত্যেরস্তায় আপনার শৌর্য, গুদ 

& সবাদি গণ বিগ্তদান থাকে, তাহ! হইলে এই সিংহাসনে ভি
 

_ জোলরান কহিলেন, পুরিকে! সেই বিজমাদিতোর উদ: 
কীর্ন বার: | ্ 
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সা কথয়তি, ভো৷ রাজন! শয়তাম্। বিক্রমাদিত্যঃ রাজ্যং পালয়ন্ 
একদা চারানাহযাব্রবীত্, ভো৷ দূতাঃ ! ভবন্তঃ পৃথিবী-পরিভ্রমণং কুর্বস্তে 

তর যত্র কৌতুকং তীর্থবিশেষ্ণ বিলোকয়ন্তি, তন্মম নিবোযন্ত। অহং 

তত্র গমি্ামি। 
এবং কালে গতে একদা দেশান্তরং পরিভ্রমন্নাগতঃ কশ্চিদদ.তো 

: রাজানমব্রবীৎ,ভো রাজন্ ! চিত্রকুটপর্ব্বতনিকটে তপোবনমধ্যে অতিমনো- 

 হ্ং দেবালয়মন্তি। তত্র পর্ববতোচ্চস্থানাৎ বিমল! জলধারা! পততি। তত্র 
যদি ননানং ক্রিয়তে, তহি সর্বেব্ষাং মহাপাপানাং ক্ষয়ো ভবতি। যস্ত মহা- 

পাপ, করোতি, ত্যাঙ্গাদতীবকৃষ্ণমুদকং নিঃসরতি,যন্তত্র ্নানং করোতি,স 

গণাপুরুষঃ। অন্যচ্চ,_তত্র কশ্চিদতরাঙ্মণঃ মহতি হোমকুণ্ডে হবনং 

করোতি, ত্য কিয়ন্তি বর্ধাণি গতানি ইতি নজ্্ায়তে। প্রতিদিনং 

কথাম্বহিঃ স্থাপিতং ভন্ম পর্ববতাকারং সৎ অন্তি। স ব্রাহ্মণঃ কেনাপি 
গহন মন্তাধতে। এবমতিচিত্রতরং স্থানং দৃষ্টমূ। 

_ গুততলিকা কহিল, রাজন! শ্রবণ করুন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালন 

করিতে করিতে একদা চরদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, 'দৃতগণ! তোমরা 
মর পৃথিবীপর্যযটনে প্রবৃত্ত হও); যেখানে যেখানে কৌতুকজনক ব্যাপার ঘা 
তীর্ঘবিশেষ দর্ণন করিবে,আমার নিকট আসিয়া তত্ক্ষণাৎ তাহা নিবেদন করিবে ) 

আমি (দর্শনার্থ) তথায় গমন করিব ।' 

এই প্রকারে কিছু দিন অতীত হইল। একদা এক দুত নানাদেশ টীরী 
ূ্বক রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, বোজন্! চিত্রকুটগিরির নিকটে 
অগাবনমধ্যে একটি অতিমনোহর দেবালয় আছে। তথায় পর্বতের উপরি- 
শগ হইতে নির্মল জলধারা! পতিত হয়। সেই জলে স্নান করিলে সর্বপ্রকার 
দহাগাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মহাপাঁপের অনুষ্ঠান করে, সেই 
ঈদে নান করিলে তাহার দেহ হইতে কৃষ্তবর্ণ জল নিঃসৃত হইতে থাকে। যে 
জি তথায় সান করে, সে পুণ্যবান্। আর তথায্ন একটি ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি 
গত হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছেন) তিনি কত বৎসর এইরূপে তথায 
ঘতিবাহিত করিতেছেন, কেহই তাহা অবগত নহে। প্রত্যহ কুণ্ডের বিরাগ 
র্ভাকার হোমতঙ্গ সত পীকৃত হইয়া থাকে। সেই ব্রাঙ্মণ কাহারও সহিত 
শ্াধাগ করেম না। আমি জতি বিচিত্র সেট ভরা ভে সি” ৭ 



৬৪৬ _ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তচ্ছন্বা স রাজা একাকী তেন সহ তত স্থানং গত্বা পরমানন 
প্রাপ্তোহবাদীত, অহো ! অতিপবিত্রমেতৎ স্থানং, অন্র সাক্ষাজ্জগদন্থিব 
নিবসতি। এতৎ স্থানং দৃষ্ট। মনো মে বিমলং জাতমিত্যুক্ত। ত্রান 
রীক্ষোদকন্নানং বিধায় দেবতাং নমস্কৃত্য যত্্র ব্রাঙ্মাণো হবনং করো 
তত্র গত্া ্রাহ্মণমবাদীত, তো ব্রাঙ্ষণ! হবনমারত্য কতিবর্ধাণি জাতানি 
ব্রাহ্মণেনোক্তম্, যদা সপ্তষিমগুলং রেবতীনক্ষত্রস্ত প্রথমচরণে স্থিত 
তদা ময়া হবনং প্রারনধং; ইদানীমস্থিনীনক্ষত্রে তিষতি। হোম: করতে 
বর্ষশতোহভূৎ। তথাপি দেবতা প্রসন্না নাতবত । 

তত শ্রুত্বা রাজা স্বয়ং দেবতাং স্ৃত্বা হোমকুণ্ডে আন্থৃতিমাক্ষিপং 
তথাপি দেবী প্রসন্না নাভৃৎ। তরনস্তরং রাজা স্বশিরঃকমলাহতি 
দাল্তামীতি বুদ্ধ যাব কণ্ঠে খডগ্রং করোতি, তাব দেবতা অন্তরা 
খড়ণং ধৃত্বা অবাদীত, ভো রাজন্! প্রসন্নাশ্মি, বরং বৃণীষ। রাজ্ঞা উত্তম 
ভো৷ দেবি! ব্রাহ্মণোহয়ং বুকালং হবনং করোতি, অশ্মিন্ কিমর্থ ন 

রাজ! এই কথা শুনিয়! একাকী সেই দূতের সহিত তথায় গমন করিলেন 
তথায় গমন করিয়া তাহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন 
“অহো! এই স্থানটি অতি পবিত্র; এখানে সাক্ষাৎ জগদন্বা অবস্থিতি করেন। 

এই স্থান দর্শনে আমার চিত্ত নির্মল হইল । এই বলিয়া সেই অন্তরীক্ষ হইতে 
পতিত জলে ন্গান ও দেবতাকে প্রণাম পূর্বক যে স্থানে ব্রাহ্মণ হোম করিতেছেন 
তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'হে বিগ্র! আপনি কত বৎসর পর্যন্ত 
এই প্রকার হোমকর্ম্ে নিরত রহিয়াছেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন, “যে 'সময়ে দ্ধ 
মগ্ডল রেবতীনক্ষত্রের প্রথমপাদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে আমি হোমে প্রত 
হই) এখন সগুধিমগ্ডল অঙ্গিনীনক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন । এই হোমকার্ধো 
আমার শতবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু তথাগি দেবতা! (আমার প্রতি) 

প্রসন্ন হইলেন না । 

ব্বাজ। বিক্রম!দিত্য এই কথা শুনিয়া স্বয়ং দেবতাকে শ্মরণ পূর্বক মেই হোম' 
কুণডে আহুতি প্রদান করিলেন) কিন্তু তাহাতেও .দেবতা গ্র্ন হইলেন দা। 
তখন “নিজ যত্তকপন্ন আহুতি দিব' এই প্রকার স্থির মিশ্চ় করিয়া রাজা বিক্রমাি 
যেন আপনার কঠদেশে খড়গাধাতের উদ্ভদ করিলেন। অমনি দেবা টা 
নেই খায় ুর্জক কহিল রদ : এ হইছি দু 
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রমা তব? মম কিমিতি শী ্রসমা্মি ? তয়োক্তমূ, ডো রাজন্ 
হবনময়ং করোতি, পরমস্থ চেতসি স্বার্থ, নান্তি। ততঃ প্রসন্ন! ন ভবামি, 

উত্তঞ্চ,__হঙ্গুল্যগ্রেণ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনৈঃ। 
ব্যগ্রচিত্বেন যজ্জপ্তং ত্রিবিধং নিক্ষলং ভবেৎ ॥ 

মন্ত্রে তীর্থ দ্বিজে দেবে দৈবজ্জে ভেষজে গুরৌ। 
যাদৃশী ভাবনা বন্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ 
নকান্ঠে বিদ্ভাতে দেবে! ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে। 
ভাবে হি বিষ্ভাতে দেবস্তম্মাদূভাবো হি কারণম্ ॥ 

রাজাবদত, যদি মম প্রসম্া৷ জাতাসি, তহি অন্য ব্রাঙ্মণন্ত মনোরথান্ 

পূরয় | 

সাব্রবীৎ্, ভো৷ রাজন্! পরোপকারো মহাদ্রম ইব স্বদেহকষ্টং সহিত্বা 
গরিশ্রমোচ্ছেদং করোতি। উক্ত্চ-_ 

চায়ামন্থস্ত কুর্ব্তি স্বয়ং তিষ্ঠন্তি চাতপে। 
ফলস্তি হি পরার্থে চ সত্যমেতে মহাদ্রমাঃ ॥ 

ধা কর।, রাজা! কহিলেন, “দেবি ! এই ব্রাহ্মণ বহুকাল যাবৎ হোমে নিযুজ্ 
রহয়াছেন। তবে কেন আপনি ইহীর প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না? আমার 
উপরেই বাঁ এত শীঘ্র প্রসন্ন হইলেন কেন'? দেবী কহিলেন, 'রাজন্! এই 
মণ হোম করিতেছে সত্য, কিন্তু ইহার মনে কিছুমাত্র স্বার্থ নাই; কাজেই 
মি পর্ন হইতে পারি নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে,_অন্ুলীর অগ্রভাগে যে জপ 
খা যায় মেরুলঙ্ঘন পূর্বক যে জপ সাধিত হয় এবং যে বরপ ব্যপ্তচিতে সম্পাদিত. 
এই তিন প্রকার জপই বিফল। মন্ত্র তীর্ঘ, ব্রাহ্মণ দেবতা, দৈব। ওষধ। 
জজ এই সকলের উপর যাহার যে গ্রকার ভাবনা, তদ্রপই সিদ্ধি ঘটে। দেখ, 
তরে ও মৃততিকামযী পুলীতে দেযতার অধিষ্ঠীন থাকে না, ভাবেই দেবতা 
ঘবিতি করেন; ভাবই সিদ্ধি হেতুভৃত । ্ 
ধা বিজমাদিত্য বলিলেন, 'দেবি ! যদি আমার গ্রতি গ্রস্ন হইয়া থাকেন, 

বাই এই তাাণের মনোবাহা পূর্ণ করুন ্ 
১৮৭ রাজন্। ভুমি গরোপকারী মহাবক্ের সায় জাগনার শরীক 1 

4 
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পরোপকারায় বহস্তি নস্ভঃ, পরোপকারায় দুহস্তি গাবঃ। 
পরোপকারায় ফলস্তি বৃক্ষাঃ, পরোপকারায় শরীরমেতৎ। 

রাজানং স্তত্বা ত্রান্মণন্ত মনোরথং পূরয়তি স্ম। রাজাপি স্বপুর 
 মগাৎ। 

ইমাং কথাং কখয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদত, রাজন্! এবংবিধং ধৈ 
বিষ্ভতে চে, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তুষ্জীমাসীৎ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাধ্যানে অগ্পরা-ভোজসংবাদে 
দ্বিতীয়োপাখ্যানম্ ॥ ২॥ 

পপ সজল 

তৃতীয়োপাখ্যানমূ। 

পুনরপি রাজা সিংহাসনে সমুপবেষ্টং গচ্ছতি, ততোহন্া পুন্লি 

সমবদৎ, ভো! রাজন! এত সিংহাপনে তেনৈবাধ্যাসিতব্যমূ যন বিক্র 

বিশান রক্ষ সকল নিজ্জে বৌদ্রতাপে থাকিয়া পরকে ছায়া দান 'করে। ৭: 

উপকারার্থে ই ফল ধারণ করে! পরের উপকারসাধনার্থ ই নদীপমূহ'প্রবা 

হয়, পরের উপকারসাধনার্থ ই গাভীগণ দুগ্ধ প্রদান করে। বন্তত? পুরোপকা 

সাধনার্থই এই দেহধারণ।' 

_. এইপ্রকারে রাজার প্রশংস। করিয়া দেবী ব্রাহ্মণের মনোরথ পূর্ণ করিলে, 

রাজাও নিজ নগরীতে প্রস্থান করিলেন। 

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা' ভোব্ররাজকে কহিল, 

এইরূপ ধৈর্য্য থাকে, তবে এই সিংহাদনে উপবেশন করুন 

' অবস্থিত রহিলেন । 

রাজন! আপনার এ 

রাজা মৌনভা 

| 
চী 

. পুনরায় যখন রাজা সিংহাসনে উপবেশবনের উপক্রম বে ্ঠ 

(তৃতীয় ) পুতলিষ্টী কহিল রাজন্
! যিনি বিক্রমাদিত্যের স্ঠায 

রর টা 
্ঃ 

রর +.) 

$৩ 



দাত্রিংশ২-পুতলিকা । ৪ 

তেনোক্তমূ, ভো পুত্তলিকে ! কথয় তন্টোদার্বৃতাস্তম। 
সা বদতি, শ্রায়তাং রাজন্ ! যম্ত চেতসি অয়ং পরঃ অয়ং মদীয়, ইতি 

বকলো নাস্তি, স সকলমপি বিশ্বং পালয়তি। উত্তঞ্৫__ 
অয়ং নিজঃ পরে! বেতি গণনা লঘুচেতসাম্। 
উদারচরিতানাস্ত বন্থৃধৈব কুটুম্বকম্॥ 

সাহসে উদ্ভামে ধৈর্য্যে তৎসমো নাস্তি, তন্মাদিন্দ্াদয়ো। দেবাঃ অন্থ 
হাযাং কুর্বস্তি ম্ম। উক্তঞ্চ__ 

উদ্ধামঃ সাহসং ধৈরয্যং শক্তিবুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ। 
বড়েতে যস্ত তিষ্স্তি তস্য দেবোহপি শঙ্কতে | 

রাজন্! যন্ত্র অধিনাং মনোরথং পূরয়তি, তস্তেপ্িতং দেবঃ সম্পা- 
যতি । উক্ত 

কৃতে বিনিশ্চয়ে পুংসাং বিষ পূরয়তীপ্লিতম্। 
যদি স্যাদদাঢণসম্পত্তিঃ সত্যং সত্যং হি মানব ॥ 

উত্সাহমম্পনমদীর্ঘসূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষসক্তমূ। 
শূরং কৃতন্তং দৃঢ় নিশ্চয়ঞ্চ, লক্গমীঃ স্বয়ং বাঞতি বাসহেতো? ॥ 

৮ শশীপশাীশিশীটীগ 

গঙ্গা কহিলেন, পুত্রলিকে ! সেই রাজার ওঁদার্য্যাদি গুের বিষয় 
ীর্ঘ করু। 

পুলিকা বলিল, রাজন! শ্রবণ করুন। “এই ব্যক্তি পর, এই খ্বা্ি 
মায়, যাহার মনে এইরূপ বিকল্প ( দ্বিধাতাব ) না থাকে, সেই ব্যক্তিই সংগ্র 
থা গালন করিতে সমর্থ। (রাজ! বিক্রমাদিত্য সেইরূপ ক্ষমতাবান লোক 
ইনেন)। শান্ত্েও উক্ত আছে, এই ব্যক্তি পর, এই ব্যক্তি আত্মীয়? লঘুচেতা 
মাকেই এইরূপ বিবেচনা করে। হারা উদারচরিত্র, পৃথিবীই তাহাদিগের 
পীদরপ অর্থাৎ তাহারা সমস্ত লোককে আতীয় বিবেচনা করিয়া ধাকেন। টং উম, ধৈর্য কিছুতেই বিক্মাদিত্যের তুল্য কেহই ছিল না। এই হেতু ৭1৭ তাহার সাহায্য করিতেন। শান্েও লিখিত আছে, _উগ্ম,*সাহস, ধৈর্ষয, 'ভিুদ্ধি ও পরাক্রম এই ছন্নটি ধাহার বিদ্তমান থাকে, দেবতাও তাহার নিকট 
িতহন। রাজন! যিনি প্রািগণের মনোরথ পুর্ণ করেন, দেবতা তাঁহার 
সিদ্ধ করিয়া ধাকেন। খান্েও উক্ত আছে, ধু  দুতা (বাবদ) যান থাকে, তাহা হইসে কার্যাসম্পাগান ২৪ 2০5 এ 



্ ৬৫ কালিদাসের গ্রন্থাবলী ৷ 

এবং কৃতজ্ঞঃ সকলগুণাধিবাসঃ স বিক্রম রাজা সর্ববসম্পদা পরি 
একদা স্বমনসি অচিন্তয়ত, অহো ! অসারোহয়ং সংসারঃ কদা কথা 
ভবিষ্যৃতীতি ন জ্ঞায়তে। অতঃ উপার্জিতং বিত্রং দানভোগৈধিনা » 
নভবতি। অতো৷ বিত্তস্ত সৎপাত্রে দানমেকং ফলম্। অস্থা না 
প্রাপ্পোতি। উক্তঞ্__ 

দানং তোগে নাশাস্তিতআো গতয়ো! ভবস্তি বিত্তম্ত। 

যো ন দদাতি ন ভূঙ.ক্তে সতি বিভবে ন তস্য তন বাম। 
অতিপরুষপবনবিলুলিতদীপশিখেব চঞ্চল! লক্ষমীঃ। 
উপার্জিিতানাং বিত্তানাং ত্যাগায়ৈব হি কারণম্। 
তটাকোদরসংস্থানং পরীবাহ ইবাস্তসাম্॥ 

ইতেব্যং বিচাধ্য সর্ববস্দক্ষিণং যজ্ঞং কর্তৃং উপক্রান্তবান্। 

শিল্পিভিরতিমনোহরো মণ্ডপঃ কারিতঃ। সর্ববাপি যজ্রসামগ্রী স 
দিতা। দেবমুনিগন্বর্বষক্ষসিদ্ধাদয়ঃ সমাহৃতাঃ। 
করিয়া দেন। যে ব্যক্তি উৎসাহী, অদীর্ঘসত্রী, ক্রিয়াবিধিজ্ঞ। ব্যসনে অন 
শুর, রৃতী ও দৃঢ়সন্কপ্প, কমলা স্বয়ং তাহার নিকট অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা ক! 

রাজ। বিক্রমাদিত্য এইরূপ কৃতজ্ঞ ও সকলগুণের আধার এবং সর্বসম্প 

গরিপুর্ণ ছিলেন। একদা তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'অহো! 
+ ফ্সোর অসার, কবে কাহার কি ঘটে, "কেহই জানিতে পারে 

সুতরাং যদি উপার্জিত অর্থ দান বা ভোগ করা! না যায়, তাহা হইলে উহা বি 
অতএব সৎপাত্রে দানই অর্থোপার্জনের একমাত্র ফল। ইহার অন্তথা হ 

বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। শান্ত্রেও উত্ত আছে, _অর্থের গতি ক্রিবিধ 7 

ভোগ ও নাশ। সম্পত্তি বি্ছমানেও যে ব্যক্তি ভোগ বা দান না করে, সে 

(সম্পত্তি) তাহার নহে। বেগবান্ বায়ু কর্তৃক কম্পিত দীপশিধা যেমন 

হয়, কমলাও সেইরূপ চঞ্চল! । তড়াগের গর্ভে যে বারিরাশি সঞ্চিত থাকে, গ1 

ঘান করাই উহার হেতু; সুতরাং উপাজ্জিত অর্থও সেইরূপ দানের দই 

। হয় মনে মনে এইকপ বিবেচনা করিয়া রাজা বিক্রমাদিতয সর্প 

অনুষ্ঠান ১ উদ্ভোগী হইলেন । অনন্তর শিল্পিগণ অতি পর 
| র্ রি লিলিল্ ক এ টানি ্ 

ন্ ৪ 
॥ সি ৃ রা ৬, 

| ৮ ডিএ রি 
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দ্বাত্রিংশং-পুত্তলিকা। ৬৫: 

অন্থিন্বসরে 'সমুদ্রাহ্বানার্থং কশ্চিদত্রাহ্মণঃ সমুদ্রতীরে প্রেষিতঃ। 

দাইগি সমুদ্রতীরং গত্বা গন্ধপুষ্পাদিযোড়শোপচারং বিধায়াব্রবীতৎ, ভো 

মু! বিক্রমার্কৌ রাজ রাজ্যং করোতি, তেন প্রেষিতোইহস্ত্বমহর্তং 
মাগত ইতি জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা ক্ষণং স্থিতঃ। কোইপি তগ্ত 

তান ন দদৌ। তদা উজ্জয়িনীং যাবত প্রত্যাগচ্ছতি, তাবৎ দেদীপ্য- 
শরীর; সমুগ্ধো ব্রাহ্মণরূপী সন্ তমাগত্যাব্রবীৎ, ভো৷ ব্রাহ্মণ! বিক্র- 

মণঅন্মান্ আহ্বাতুং প্রেষিতত্বং, তহি তেন যা সম্ভাবনা কৃতা, স 
ম্বাকং প্রাপ্তব। এতদেব স্থহাদো লক্ষণং য সময়ে দানমানাদি 
কয়তে। উক্ত, 

দদাতি প্রতিগৃহাতি গুহমাখ্যাতি পুচ্ছতি। 
ভূঙক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়গুণং গ্রীতিলক্ষণম্ ॥ 

দুস্থিতানাং মৈত্রী নম্াস্তি, সমীপস্থানীং ব্ধতে ইতি ন বাচ্যম্। 
নর ন্নেহ এব প্রমাণমূ। 

দুরস্থোইপি সমীপন্থ্বো যো বৈ মনসি বর্ততে। 
যে বৈ চিত্তেন দুরস্থঃ সমীপস্থোইপি দুরতঃ ॥ 

 ইস্াবসরে সমুদ্রকে আহ্বান করিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ সাগরতীরে প্রেরিত 
ইনেন। সেই ক্রান্ধণ সমুদ্রতীরে গমন পূর্বক গন্বপুষ্পাদি যোড়শোপচারে 
গর গৃঙা করিয়া কহিলেন, 'হে সমুদ্র! রাজা বিক্রমাদিত্য রাজার 
'রিতেছেন/আমি তাহার আদেশে তোমাকে আহ্বান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। 
বলিয়া সাগরগর্েপুপরজলি সমর পূর্বক ক্ষণকাল তথায় অবস্থিত রহিলেন। 
কই তর প্রদান করিল না। তখন ব্রাহ্মণ যেমন উজ্জয়িনীতে প্রতিগমন 
তে উদ্নত হইয়াছেন, অমনি সমুকর দেদীপ্যমানপরীরে ্রাহ্ণবেশ ধারণ পর্ব 
ধর সুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “হে বিপ্র! বিক্রমাদিত্য আমাকে আমন্ত্রণ 
করিতে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি আমাদিগের প্রতি যে 
শিস গরর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহাতে সন্মানিত হইলাম | যথাকালে 
যানাদপরশনই নুদের লঙ্গণ। শান্ত্রেও কথিত আছে,_দান, প্রতিগ্রহ, 
রি ৯ ভোজন, আহীর্য্যপ্রদান--এই ছয়টিই প্রীতির লক্ষণ। 

যে সৌহার্দ নষ্ট হঞ্ন এবং ীর সহিত ধে 
ধা ঘলীক। রেহই ইহার প্রমাণ। ৮৮১৬ ৪৯ 



৬৫২ কালিদাসের এছাবনী। 
গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো, লক্ষাস্তরেত্কঃ সলিল চ পরম 
দিলক্ষদুরে কুমুদস্য নাথো, যো৷ বস্য হস্ং নহি তস্য দুরঃ। 

তল্মা সর্ব! গন্তব্যং মে। কিন্তু মমাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম 
তস্য রাজ্ে ব্যয়া্মেতদ্ব্যচতুষ্টয়ং দাস্যামি। এতেষাং মাহাত্যং, « 
রত্বং যন্ধস্ত্ স্মর্য্যতে তদ্দদাতি। দ্বিতীয়রত্েন ভোজনাদিকমমৃততুলায 
পদ্ভতে। তৃতীয়রত্বাৎ অশ্বরথপদাতিযুতং চতুরঙ্গবলং ভবতি। 

রত্াৎ দিব্যাভরণানি জায়ন্তে, তদেতানি রত্বানি গৃহীত্বা রাজ্ঞো হ 
প্রষচ্ছ। 

ততো ব্রাহ্মণস্তানি রত্বানি গৃহীত্বা উজ্জরয়িনীং যাবদাগতস্তাবদ্য 
সমান্তির্ভীতা। রাজা অবভূথন্নানং কৃত্বা সর্ববান্ অধিজনান্ পরিপু 
মনোরথানকরোৎ। ব্রাঙ্গণো রাজানং দৃষ্ট। রত্ান্যর্য়িত্া প্রত্যে 
তেষাং গুণকথনমকথয়ত। ততে| রাজাবদৎ, ভো। ব্রাঙ্মণ! ভবান্ য. 
দক্ষিণাকালংব্যতিক্রম্য সমাগতঃ, ময় সর্বেবাহপি ত্রাঙ্গণসমূহো দক্ষিণ 

পপ পিস পিপাপপপনাপপশ পপ পেশী পিপল স্পিন পীাাশ তি এপপপাপপপপপপ সপ পাশ তিশিি টিটি শীিক শী শ 

সে দুরবর্তী থাকিলেও রহিত এ এবং ষে ব্যক্তি চিত্ত হইতে দুরে থাকে) সে নিক 

বস্তা থাকিলেও দূরবর্তীর ন্তায় লক্ষিত হয়। দেখ, গিরিশৃক্ে ময়ূর ও আকা। 

. মেঘ, লক্ষ যোজন দূরে হৃ্্য্য ও জলগর্ভে পন্ম এবং দ্বিলক্ষ যোজন দূরে চন্দ্র ও জ 

 কুম্ুর বাস করে) কিন্তু তাহাতেও তাহাদিগের নিরতিশয় প্রণয় ৃষট হয় । বন্ধ 

যে যাহার নুহ, সে দুরবর্তী থাকিলেও তাহাদের প্রণয়ের হাস হয় না) অত. 

আমার সেখানে যাওয়াই উচিত; কিন্তু এ স্থানে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে 

আমি সেই সৎক্রিয়ার ( যজ্ছের ) ব্যয়ার্থ নৃপতিকে চারিটি রত্ব প্রদান করিব। এ 

রতবতুষ্টয়ের মাহাত্ম্য এই যে, যে বন্ত স্মরণ করা যায়, প্রথম রত্বটির সাহাঘ্যে তা 

লন্ত/হয়; ছিতীয় রত্রটি অমৃতবৎ থাগ্যারদি উৎপাদন করে; তৃতীয়টি হই; 

অশ্-রধ-পদাতিসমিত চতুরঙ্গবলের আবিাঁব হয় আর চতুর্থ রি অলঙ্কাররা 

্রশ্নান করে|. তুমি এই চারিটি রত্ব লইয়া নৃপতির হস্তে প্রদান কর। 

, অনস্র ব্রাঙ্মণ সেই চারিটি রড লইয়া উজজারিনীতে উপস্থিত হইদেন। ও 

ধজ পরিসমাও হইয়াছে। বি্মাদিতা অবস্থাকে প্রাধিগণের ৫ 

॥ নৃপতির-মহিত, সারা করিসকা সাগরুদত 
ঠাপ রা নগর, সার রা হানা 



দ্বাত্রিংশৎ-পুতলিক!। ও 

তৌধিভ তহি' এতেমাং চতুর্ণাং মধ্যে যত তুত্যং রোচতে, তাগৃহাঁ 

বাঙ্মণেনোক্তং, গৃহং গন্থা গৃহিণীং পুক্রং নু,যাঞ্চ পৃ সর্ব্বেভ্যো যে 
চতে, তাগ্রহীত্যামি। রাজ্ঞোক্তম্, তথা কুরু। ব্রাহ্মণোহপি স্বগৃহমাগ 

র্বং বৃততাস্তং তেষামগ্রে অকথয়ৎ। তচ্ছূত্বা পুত্রেণোক্তম্, দ্র 

চতুরসবলং দদাতি, তদ্গ্রহীয্যামি, যত স্থুখেন রাজাং কর্তুমায়াতি 

পিত্রোক্তম্ বুদ্ধিমতা রাজ্যং ন প্রার্থনীয়ম্। পশ্য__ 
রামিস্ত ব্রজনং বলেনিয়মনং পাণ্ডটোঃ স্তানাং বনং, 

বৃফ্তীনাং নিধনং নলম্ নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনমূ। 

সৌদাস্যং তদবস্থমর্জছুনবধং সঞ্চিন্তা লোকেশ্বরং, 
দৃ্ট। রাজ্যকৃতে বিডম্বনগতং তম্মাৎ ন তদ্বাহ্থয়েৎ। 

পুনঃ পিতা ব্দতি, যন্মাৎ ধনং লত্যতে তদ্গৃহাণ, ধনেন সর্বমপি 

লত্যতে। 
ন তদস্তি জগত্যন্মিন্ যদ্ধনেন ন লত্যতে। 

নিশ্চিত্য মতিমান্ তম্মাৎ অর্থমেকং প্রসাধয়েৎ ॥ 

দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সমস্ত অর্থ ই ব্যয় করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণকে- 
বলিলেন, 'এই রত্বচতুষ্টয়ের মধ্যে যেটি তোমার অভির্ুচি, গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণ 

কহিলেন, 'আমি গৃহে গমন পূর্বক পরী, পুকরপুত্রবধূ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
_ ঘেটি মকলের অতিরুচি হয়, তাহাই গ্রহণ করিব রাজা কহিলেন, “তাহাই! 
কব শুখন ব্রা্মণ স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া। সকলের সম্মুখে সকল বৃতান্ত প্রদ্কাশ- 
করিলেন। ব্রার্দগ্রমুখাৎ সকল কথা শুনিয়া াহার পুত্র কহিল, যে বদ্ধ দ্বারা 
টটর্বসেনার উৎপত্তি হয়, তাহাই গ্রহণ করিব। কারণ, তাহা হইলে সুখে 
বা্বকরা যাইবে । পিতা কহিলেন, 'বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজ্য প্রার্থনা করে মা।- 
দিধ। রামের বনগমন, বলির পাতালবাস, পাঙুনন্মনগণের বনবাদ, বৃফিবংগীয়” 
পের সংহার, নলরাঙার রাজ্যনাশ, ফৌদাসেরও সেইরূপ অবস্থা, অর্জনমিধক 
৭ লোকগালবর্গের রাজ্যার্থ বিড়ত্বনা--এই সকল. ঘটন। প্রত্যক্ষকরিয়! রাজা- 
খানা করা কর্তব্য নহে। এই বলিয়া পিতা পুনরায় কহিলেন, 'যে রুটি হইতে: 
গর হয, তাহাই গ্রহণ কর, ধন স্বারা/সকলই প্রা হওয়া যায়।. এক্সখ. 
মারি ধন.বারা প্রা$-হওয়।- যায় ন)। এই.সকল 'বিখেচনা 
যাই বুদ্ধিমান ব্যজিরা রম উঠার্জার করেন 



৬৫৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ভার্ষ্যয়োক্তম্, যন্রত্বং ষড়রসান্ সৃতে, তদ্গৃহাতীম্। 
সর্বেবষাং প্রাণিনামন্নেনৈব প্রাণধারণং ভবতি। উক্তঞ্চ__ 

অন্নং বিধাত্রা বিহিতং মর্ত্যানাং জীবধারণম্। 

তস্মাদন্নাৎ পরং কিঞ্চিৎ প্রার্থয়ে ন কদাচন ॥ 

লষয়োক্তং যত্রত্বং রত্বাভরণাদিকং সৃতে, তদ্গ্রাহম্। উক্তঞ্ঝ _ 

ভূষষেদ্ভূষণৈ রমো্ষথা বিভবমাদরাৎ। 
শুচি-সৌভাগ্যবৃদ্ধযর্থমায়ুর্সনমনী বিবৃদ্ধয়ে ॥ 

সহতস্থ শুতদং নিত্যং বাস এব বিভূষণম্। 

রতৈশ্চ দেবতাতুষ্টিভ্ ধণস্যাপি ধারণা ॥ 
এবং চতুর্ণাং পরস্পরং বিবাদো লগ্নঃ। ততো। ত্রাঙ্মণো রাজনমীগ 

মাগত্য চতুর্ণাং বিবাদবৃত্ান্তমকথয়ৎ। রাজাপি তচ্ছত্বা তন্মৈ ব্রাঙ্মণা 
চত্বার্ধ্যপি রত্বানি দদৌ । 

, ইতি কথাং কথয়িত্বা পুস্তলিকা রাজানমবদত, ভো! রাজন্! ওার্যয 

নাম সহজে গুণঃ ন তু ওপাধিকঃ। 
পাপা 

তখন ব্রাহ্মণের পত্বী কহিলেন, 'যে বতুটি হইতে বড় বিধরসযুক্ত থান্ক উৎগ! 

হয়, দ্কাহাই গ্রহণ কর। অন্ন দ্বারাই সকল জীবের প্রাণধারণ হয়। শানে 

কৰিত আছে, মর্ত্যবাসিগণের জীবন্ধারণার্থ ই বিধাতা অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন 

 গ্বুতরাং অন্ন ব্যতীত আর কিছুই কদাচ প্রার্থনীয় নহে 

, পুত্রবধূ কহিলেন, “যে রত্ব হইতে রত্ব ও আভরণাদির উৎপত্তি হয়,তাহাই গ্রহ 

করা উচিত; প্রসিদ্ধিও আছে,__রমণীয় অলঙ্কারদকল বিতবানুপারে মাুষবে 

_ অলঙ্কত করে। অলঙ্কার ছ্বারা পবিত্র হওয়। যায় এবং অলঙ্কার ঘারাই সৌভাগ্য 

' আহ ও লক্ষীবৃদ্ধি হয়। বন্ত্রনপ অলঙ্কার আত্মীয়জনের কল্যাণকর, রাজি ' 

অবঙ্কার দ্বার দেবতাদিগেরও প্রীতি সম্পাদিত হয়।' 

_ এই প্রকারে চারিজনের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর বাগ 

বূপতির নিকট উপস্থিত হইয়। চারিজনের এইরূপ বিবাদের বিষয় বিজ্ঞাপিত 

করিলেন. তখন রাজা তাহাকে লেই রত দান করিলেন ঢ 

. পুলিকাএই উপাখ্যান কীর্তন করিরা তোরে কহিগ। নারদ 



াতরিং-পুত্তলিকা। টু 
চম্পকেমু যথা গন্ধ; কাস্তিমু্তাফলেযু চ। 
যথেক্ষুদণ্ডে মাধুর্যং ওঁদার্য্যং সহজং তথা ॥ 

বি এবংবিধমৌদার্যং বিষ্যাতে চেত,তহি অন্মিন্ সিংহাসনে সমুপবি, 

ইতি বিকরমারকচরিতে সিহাঁপনোপাখ্যানে অগ্ররাভোজসংবাদে 

তৃতীয়োপাখ্যানম্ ৩ 

সেন 

চতুরোপাখ্যানম্। 

পুনরন্া পুত্তলিক বদতি ম্ম। তো রাজন! শঁয়তাম্। বিক্রমাধিতে। 
রাজাং কুর্ধতি একদা! ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সকলবিষ্ভাবিচক্ষণ; সমন্ত-গুণগণা 
বষ্টতোহপি অপুভ্রঃ মমভব। একদা ভার্ধায়া ভণিত:, তো গ্রাণেশ্বর । 
গুরং বিনা গৃহস্থস্য গতির্নান্তি ইতি স্মৃতিবিদো বদন্তি। তথাহি-- 

| অপুক্র্া গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ। 
তম্মাৎ পুত্রমুখং দৃষট পুভ্রাদূভবতি তাপস: ॥ 

দার হইতে পারে না)। চম্পকপুণ্পে যেমন গন্ধ, মুক্তাফলে যেমন কান্তি এবং 
দুদ যেমন ম্বতাবতই মাধুর্য বিদ্যমান,উদারতাও সেইবপ স্বাতাবিক। তোমাতে 
দি সেইয়প উদারতা থাকে; তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন কর। 

পরদিন পুনরায় যখন তোজরাজ সিংহাসনে বসিবার উদ্যোগ করিলেন, তখঃ 
(চতুর্থ পুত্তলিকা তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, রাজন্। শ্রবণ করুম, 
জমাদিত্য যখন রাজ্াপালন করেন, সেই সময়ে তাহার রাজ্যে এক ব্াঙ্গণ € বাস 
রিতেন। তিনি সকল বিস্ায় পারদর্শা এবং সমস্ত গুণে অলন্বৃত) ্ 
পুধক। একদিন তাহার তার্ধযা তাহাকে কহিলেন, গপ্রাণসবর! বি 
এ পুর নিন ৃহসের গড়ি নাই। পাও উ্ত আাছে_অপুতকের সি 
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৬৫৬.  কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

শর্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ। 

ত্রেলোক্যদ্দীপকো ধর্ম; সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ ॥ 
নাগো! ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুন! শর্ববরী, 
শীতেন প্রমদা! জবেন তুরগো৷ নিত্যোৎ্সবৈর্মন্দিরম্। 
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নগ্ভঃ সতা৷ পণ্ডিতৈঃ, 
সতপুজেণ কুলং তথা বন্থুমতী লোকত্রয়ং ভানুনা ॥ 

ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ভো প্রিয়ে ! সত্যমুক্তং ত্বয়া, পরং পরোস্ঠমেন দ্র 

লবধ,ং শক্যতে। গুরুশুশীষয়া বিদ্যাপি লভ্যতে, যশঃ সম্তভতিগ্চ পরেশ 
রাধনং বিনা ন সিদ্ধ্যতি। উত্তঞ্চ-_ 

নিরস্তরা স্ুখাপেক্ষা হৃদয়ে যদি বিদ্যাতে। 

কৃত্বা ভাবং দৃঢতরং ভবানীবল্পভং তজেত ॥ 

ভার্য্যযোক্তম্ঠভবান্ সর্ববজ্ঞঃ অতঃ পরমেশবরপ্রসাদার্ঘং কিমপি ব্রভাদি, 

মনুষ্টেয়ম্। 

পরই তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিবে । চন্দ্র যেমন রজনীর দীপক (অলঙ্কারস্বরূপ 

ু্য্য যেমন প্রভাতের দীপক এবং ধর্ম যেমন ব্রিভুবনের দীপক, সৎপু্ও সেইর 

বংশের দীপক | হস্তী যেমন মদ দ্বারা, জল যেমন পদ্ম দ্বারা, রজনী যেমন পৃ 

চন্ত্র ্বারা, অবলাগণ যেমন সলজ্জ চরিত্র দ্বারা, অশ্ব যেষন বেগ দ্বারা, দেবমনি 

যেমন নিত্যোৎসব দ্বারা, বাক্য যেমন ব্যাকরণ দ্বারা, নদীসকল যেমন হংমমি? 

ঘবারা, সভা যেমন পর্ডিতগণ দ্বারা এবং পৃথিব্যাদি ক্রিভুবন যেমন হ্ঘয বারা শো: 

পায়, সৎপুত্রতবারাও বংশ সেইরূপ অলঙ্কৃত হইয়া থাকে । 

ব্রাঙ্মপ কহিলেন, প্রিয়তমে ! তুমি সত্যই বলিয়াছ, পরস্ত পরের উদ্ভম দ্বারা। 

রব্যলাত হইতে পারে। গুরুসেবা দবারা"বিদ্তালাভ হয়; কিন্তু ভগবানের উগ 

বা খ্যতীত কীর্তি ও সন্ততি লাভ হয় না। শান্্রেও উক্ত আছে যদি অন্তরে নিয় 

কুখগ্রাততির কামনা থাকে, তাহা হইলে অচলা তক্তিপহকারে তা? 
জআয়াধন1 কল্সিবে। রি 

_ ক্রাঙ্গদী কহিলেন, “আপনি সর্মজঞ ; 'অততঞধ পরমেখরের তাগাদা 



_ দবা্রিশং-পুত্তলিকা। ৬ 

তেনোক্তম্, ময়াপ্যঙ্গীকৃতমেব ত্বদ্বচনমূ। কুতঃ__ 
ুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। 
বিদ্ষাপি সদা! গ্রাহ্াং বৃদ্ধাদপি ন দুর্ববচঃ ॥ 

তত) তরাহ্মণঃ পরমেশ্রগ্ীত্যর্থ ররানুষ্ঠানং কৃতবান্। 
তত; একদা রাত্্রৌ তং স্বপ্নে জটামুকুটধারী বৃষভবাহনস্থিতঃ পরমেশ্বর 

্রতাক্ষীভূয় উবাচ, তো ব্রাহ্মণ! ত্বং প্রদৌধব্রতমাচর, তেন ব্রতাচরণে 
তর পুল্রো ভবিষ্যতি। ততঃ প্রভাতে ব্রাঙ্মণেন ৰৃদ্ধানাং পুরতঃ সবপবৃত্রান্ত 

কথিতঃ। তৈরুক্তমূ, ভো ব্রাহ্মণ! যথার্থোইয়ং স্বপ্নঃ | উক্ত্চ স্বপ্াধায়ে_ 
দেবো দ্বিজো গুরর্গাবঃ পিতরো লিঙ্গিনো নৃপঃ | 
যদবস্তি বচঃ স্বপ্পে তৎ তথৈব বিনির্দিশে 
অস্মিন্ ব্রতে অনুষ্ঠিতে তব পুজো ভবিষ্যতি। 

তেষাং বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো মাগশির্ষশুরুত্রয়োদশীতিঘৌ শনিবারে 
া্লাক্বিধিপূর্বকং প্রদোষব্রতমনুষ্ঠিতম। তেন ব্রতাচরণেন পরমেশ্বর: 
রানা ভূ পুত্ম্মৈ প্রাচ্ছৎ। ভনন্তরং পুজে জাতে তত্তপুতরস্ত 
রাহ কহিলেন, তোমার বাক্যেই আমি অঙ্গীকার করিলাম। কেন না। 

বালকের নিকট হইতেও যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বাক্য গ্রহণ কর! বিদ্বান্ ব্যক্তির 
কর্তব্য এবং যে বাক্য অনিষ্টকর ও যুক্তিসঙ্গত নহে, বৃদ্ধের নিকট হইতেও তত্ত্রপ 

বাকা গ্রহণ করিবে না॥ ব্রাঙ্গণ এই কথা বলিয়! পরমেঙ্বরের প্রীতিসাধনার্থ 
্ানু্ানে প্রবৃত্ত হইলেন । 

অনন্তর একদা রজনীযোগে ত্রাণ স্বপ্ন দেখিলেন, জটামুকুটধারী বৃষবাহন, 
মহ প্রত্যক্ষ আবিভূর্ত হইয়া বলিতেছেন, “হে বিপ্র! তুমি প্রদোব্রতের 
নষঠান কর, ভাহা হইলে তুমি পুত্রলাতে সমর্থ হইবে । প্রভাতে ব্রাহ্মণ বৃষ্ধ- 
দিগের নিকট এই স্বগ্রবিবরণ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধের। কহিলেন। “হে বিপ্র! 

এক সত্য) কারণ, ্বপ্নাধ্যায়ে কথিত আছে যে। দেবতা, বিপ্র। গো, গুরু, 

পিষঠাণ দ্যাসী ও রাজা যাহা বলেন, তাহা সত্য হয়) অতএব ব্রত সম্পাদম 
রে তুমি পত্রলাত করিতে পারিবে ।” 

্ধদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ্া্মণ অগ্রহায়ণ মাসের শুরা অযোদসীতে, 

কনো নিয়মে প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। মহেঙ্গরও গস 

হাক পুর প্রদান করিলেন। রানদণ পুর. াকর্খাদি সব কার্য. 



৬৫৮. কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

্রাঙ্মণো জাতকর্্ম বিধায় দবাদশদিবসে তন্ত দেবদত্ত ইতি 'নামকরণং 
অল্পপ্রাশনাছ্যাপনয়নান্তানি কর্ম্াণ্যকার্ধীত। ততঃ উপনীতং বেরশাস্্াদি 

 শিক্ষয়িত্বা যোড়শে বর্ষে গোদানানন্তরং বিবাহং কারযিত্বা স্বয়ং তীর্ঘযা; 
কর্তৃকা ম: পুক্রায় বুদ্ধিমুপদদিশতি। ভো পুঞ্জ! অতিকষ্টাং দশাং প্রার্তোং 

স্বধন্মীচারং ন পরিত্যজ, পরৈঃ সহ বিবাদং মা কুরু, সর্ববভৃতেষু দয়া কাং 
পরমেশ্বরে ভক্তিবিধেয়া, পরন্্ী নাবলোকনীয়া, বলবদ্বিরোধং মা কু 
মন্জ্ঞেধু, অনুবৃ্ভিবিধেয়া,প্রস্তাবসদৃশং বক্তব্যম্, স্ববিত্তানুসারেণ বায়; ক 
ণীয়ঃ, সজ্জনাঃ সেবনীয়াঃ, দুর্জনাঃ পরিহর্তব্যাঃ, ভ্্ীণাং গুঘং ন বক্তব্য 

এবং হানেকধা পুজ্রায় হিতমুপদিশ্য শ্বয়ং বারাণসীং জগাম। দে 
দত্তোহপি পিতুরুপদেশং পরিপালয়ন্ তত্রৈব নগরে স্থিত; | একদা হো 
সমিধাহরণার্থং মহারণ্যং প্রবিষ্ট যাবৎ সমিধশ্ছিনতি, তাবদ্বিক্রমায 

ৃগ্য়ার্থং বনং গতঃ শুকরমনুধাৰন্ মহারণ্যং প্রবিষ্ট; ; পুনর্মার্মজানন্ দে 
দত্ং দৃষ্ট] নগরমার্গমপৃচ্ছৎ। তেন পুষ্ট দেবদন্তঃ স্বয়মগ্রে গচ্ছন্ রাজা 

নিপ্পাদন পূর্বক ঘাদশদিবসে পুত্রের নাম 'দেবদত্ত' রাখিল্েন। যথাকালে পুরে 
অন্রপ্রাশন ও উপনয়নাদিও সম্পাদিত হইল। পরে সেই পুত্র বেদশান্ত্াদি। 

শিক্ষিত হইল। ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম যখন বোড়শবর্ষ হইল; তখন ত্রাঙ্গণ £ 

দ্ানসহকারে পুত্রের বিবাহ দিয়া নিজে তীর্থধাত্রাভিলাষে পুজরকে উপদেশ গ্রদ 

পূর্বক বলিলেন, “বৎস! নিরতিশয় কষ্টে পতিত হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করি 
না, কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইও না, সর্ধৃতে দয়া প্রদর্শন করিবে; দির 
পরমেস্বরে ভক্তি রাখিবে, পরদারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, বলবানের সহি 
বিরোধ করিও না, মর্ম ব্যক্তির অনুসরণ করিবে, কোন প্রসঙ্গ উঠিলে তানুর 
বাধ্যগ্রয়োগ করিবে, আপনার সম্প্ভি অন্ছুসারে ব্যয় করিবে, সাধু ব্যজিদিগে 

মেব! করিবে, ছুক্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে এবং নারীজাতির নিকট কদাচ ও। 

কথ! ব্যক্ত করিবে না।” 

ব্রাহ্মণ পুতুকে এইক্প নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং বারাণীথা, 
প্রস্থান করিলেন । এ দিকে দেবদত পিতৃদ্ত উপদেশ পরিগালন পূর্বক টে 

মগতেই অনব্থান করিতে লাগিলেদ। একদা। তিনি হোমার্থ সমিধ আহরণের : 

মযারণ্যেপরধিষ্ট হইলেন । ভিনি যখন লমিধ: ছেদ করিতেছেন। সেচ রি 
এ এক লকরের জনাব পূর্ব নং 
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নগরমানয়ৎ। ' ততো রাজা দেবদত্তং বহধা সন্মান কন্মিংশ্চিব্যাপা 
নিুক্তবান্। তদনন্তরং কালো মহান্ গত; | একদা রাজ্ঞা তণিতম্, কথম 

দেবত্তরুতোপকারাদুত্ীর্ণো ভবিষ্যামি ? যদনেন মহতোহ্রণ্যা্গ্রামম 
নীতঃ। তন্মিয্নবসরে কেনচিুক্তম্, অহো ! অয়ং সৎপুরুষঃ কৃতমুপকা? 

[বিস্বরতি। তছুক্তম্_ 
প্রথমবয়সি তোয়ং গীতমল্পং স্মরস্ত 

শিরসি নিহিতভারা নারিকেলীফলানাম্। 

উদকমমুতকল্পং দগ্্যরাজীবনান্তং, 

ন হি কৃতমুপকারং সাধবো বিশ্মরস্তি ॥ 

ব্াহ্মণেন তদ্রীজবচনং শ্রত্বা স্বমনসি বিচারিতম্, অহো ! রাজা এবং 
দতিততৎ সত্াং বা মিথা। বা অস্ত প্রত্যয় দ্রষ্টব্য ইতি তণিত্বা রাজকুমায়ং 
কেনাগাবিদিতং স্বমন্দিরে সংগোপ্য তম্তালঙ্কারং ভূত্যহ্তে দা নগরমধ্যে 

ছারণ্য প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু পুনরাঁয় বন হইতে বহিগ্মনের পথ ঠিক করিতে 
নাগারিয়া দেবদত্তকে দর্শন পূর্বক নগরে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
দবদত্ত নরপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন পূর্বক রাজাকে নগরে 
ইয়া উপস্থিত হইলেন । তবন রাজ! দেবদত্তকে বহমান সহকারে কোন বিশেষ 
যয নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর বহুদিন অতীত হইল। তখন একদিন রাজ! 
নিলেন, 'কি প্রকারে আমি দেবদত্তকৃত উপকার হইতে উত্তীর্ণ হইব? অর্থাৎ 
তিন যেধনমধ্য হইতে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানীতে আসিয়া- 
ছিবেন। কি করিলে তাহার সেই উপকার-খণের পরিশোধ হর? কারণ, তিছি 
মহারগ্য হইতে আমীকে গ্রীমে আনয়ন করিয়াছেন ইত্যবসরে এক ব্যক্তি: 
লিক, 'অহো! এই সৎপুক্ু কদাচ কৃতোপকার বিস্বৃত হ'ন না। কথিত 
ঘাছে,_-প্রথমব়সে অল্পপরিমাণে জল পান করিয়াছে, এইটি স্মরগ কৰিয়া শর্ঘ- 
দশে অসংখ্য ফলভার বহন পূর্বক নার্দিকেলবৃক্ষেরা আজীবন অমৃততুল্য জল 
ইরপরিষাণে প্রদান করে) সুতরাং সঙ্জনগণ কদাচ কৃতোপিকার, বিশ্বৃত 
ইন না। 

গাজার পূর্বোজ বাক্য শুনিয়া দেবদজবিপ্র মনে মনে চিন্তা করিলেদ। আহ? 
বদ যাহা বলিলেন) ইহা সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা কয়িতে হইবে? & 
বা গোপনে অন্টের অজাতসারে বাজপুজফে আপনা গুহে নন্তাফিউ জন৯০ 



৬৬০. কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

িক্রয়ার্থং প্রেষিতম্। তস্মি্নবসরে রাজমন্দিরে রাজপুল্রঃ কেনাপি মারি 
ইতি মহান্ কোলাহলো! জাতঃ। রাজ্ঞাপি স্বপুক্রমার্গণায় সর্বেহধিকারি 
প্রেষিতাঃ। ততস্তে যাবদূবিপণিমধ্যে বিলোকয়স্ত্ি, তাবদাভরগহস্তে| দে 
দততভৃত্যো দৃষ্ঃ | ততস্তদাভরণং রাজকুমারস্তেতি জ্ঞাত্বা তং বদ্ধ রা 
সকাশং নিম্যুঃ। পশ্চাদ্ভৃত্যাঃ কথয়স্তি স্ম, রে পাপাচার ! কথমেতা 

তরণং তব হস্তে সমাগতম্ ? তেনোক্তং, মম হস্তে দেবদত্তেন ব্রাহ্মণেন দ. 
সতম্তাহং ভূত্যঃ। বিপণিমধ্যে এতদীভরণবিক্রয়েণ ধনমানয়েতি কথিত 
ততো রাজ্ঞ। দেবদত্ত আকারিতো৷ ভণিতশ্চ, ভে দেবদত্ত ! এতদাভরণং : 
হ্তে কেন দত্তম্? দেবদত্তেনোক্তম্, ন কেনাপি দত্তমূ। অহমের ধ 

লোলুপস্তব কুমীরং হত্বা তদাভরণানি সর্ববাণি গৃহীত্ব। তন্মধ্যে ইদ্রমেকমাং 

রণমন্ত হস্তে বিক্রেতুং দত্তম্। ইদানীং তৃভ্যং যদ্রোচেতে তৎ কুরু। মম ক' 

বশাদেবংবিধা বুদ্ধিরভূদিতি ভণিত্া না বুব। তদ্বচনং শ্র 
রাজা! তৃষ্ণীমবস্থিতঃ। 

এবং তাহার অঙ্গস্থিত সমস্ত অলঙ্কার তৃত্যের হস্তে দিয়! বিক্রয়ার্থ নগরে পরে; 
করিলেন। এ দিকে রাজবাটীতে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল; কেহ ; 

ত রাজকুমারকে নিহত করিয়াছে", এই কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল রাজা 
কুমারের অন্বেষণার্থ চারিদিকে রাজপুরুষগণকে প্রেরণ করিলেন। রাজপুরুষে 

যখন বিপণিমধ্যে অন্বেষণ করিতেছে, তথন তাহার] দেখিল, দেবদতের' ভূতে; 

হস্তে রাজপুত্রের অলঙ্কার রহিয়াছে। রাজকুমারের অলঙ্কার চিনিতে গারি 

তাহারা সেই ভূত্যকে বন্ধন পূর্বক রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজকিন্করে 

সেই ভূৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “রে পাপিষ্ঠ! তোর হস্তে এই অরঙ্ঝা 

আসিল কিরূপে ? ভৃত্য কহিল, “আমি দেবদতের ভূত্য ; তিনি আমার হা 

এই অলঙ্কার দিয়াছেন । আমাকে বলিনা দিয়াছেন, 'বিপণিতে এই জাঙকা 

বিক্রয় করিয়া অর্থ লইয়া আইস'।” তখন রাজা দেবদত্তকে আহ্বান করি 
বিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবদত ! এই অলঙ্কারগুলি তোমার হস্তে কে দি! 

দেবদত বলিলেন, “কেহই দেয় নাই, আমিই ধননুন্ধ হইয়া কুমারের 

পূর্বক সমস্ত আতরণ লইয়া তন্মধ্যে এই অবঙ্কার এই ভৃত্যের হণ্ডে পা 

| রান রিয়াছছিলাম। এক্ষণে আপনার বাহ তি করন। বদ 



দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিক! | ৬ 

তদী সভামধ্যে কৈচ্চিদুক্তম্, অহো! ! অয়ং সর্ববধর্মশান্্রবেত্বাপি ক 

দীূশে পাপকর্ণাি বুদ্ধিমকরোৎ? অন্যেনোক্তম্, কিঞ্চিত্রং, স্বকর্মমণ 

প্রেরিতশ্মৈবং বুদ্ধির্জাতা । উক্তঞ্চ_ 

কিং করোতি নরঃ প্রাজ্ঞ প্রের্্যমাণঃ স্বকশ্মণা। 

প্রায়েণ হি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী ॥ 

তত্র সত্যের্ভণিতম্, ভো রাজন! অয়ং বালঘাতী পুনঃ স্বরণস্তেযী চ, 

মমুং শতখগ্ কৃত্বা অস্য মাংসেন গৃধাণাং বলির্দাতব্যঃ | 

_. ভেষাং বচনং শ্রাত্া রাজ্ঞা ভণিতম্,ভো সভ্যাঃ ! অয়ং মমাশ্রিতঃ, পুর 

দর্শনাদুপকারী চ। অতঃ সৎপুরুষেণ আশ্রিতানাং গুণদোষচিস্তা ন 

টাধ্যা। তথা! চোত্তম্__ 

নমঃ ক্ষযী প্রকৃতিবক্রতনুর্জড়াত্ব!, দৌষাকরো৷ ভবতি মিত্রবিপত্তিকালে । 

রী তথাপি বিধৃতঃ পরমেশ্বরেণ, নৈবাশ্রিতেষু মহতাং গুণদোষচিন্ত। ॥ 

ইবপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। এই বলিয়া দেবদত্ব অধোবদনে অবস্থিত 
হিেন। রাঙ্জাও তাহার কথা শ্তনিয়া। মৌনতাঁব অবলম্বন করিলেন। 

তধন মতামধ্যে কেহ কেহ কহিল, “অহো! এই ব্যক্তি ধর্মশাল্তরবিদ, তথাপি 
ধরণ পাপকর্মে ইহার মতি হইল কেন? কেহ কেহ বলিল, “ইহা বিচিত্র নহে, 
কন কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই ইহার এইকপ বুদ্ধি জগ্মিয়াছে। প্রসিদ্ধিও 
মাছে_কুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও নিজরৃত কশ্ম দ্বার প্রেরিত হইয়া কুকার্ষে্ প্রবৃত্ত হয়। 

মানের বুদ্ধি প্রায়ই কৃতকর্মের অনুসরণ করে । | 

তন সত্যগণ কহিলেন, 'রাজন্! এই ব্যক্তি শিশুহত্যা করিয়াছে, বিশেষতঃ 
্ঘচোর) অতএব ইহাঁকে শত থণ্ড করিয়া! ইহার মাংস দ্বারা গৃধগণকে বলি 
প্রান কর! হউক 7 | 

হাদিগের এই কথা শুনিয়া রাজ! “কহিলেন, “হে সত্যগণ! এই ব্যজি 
মর আশ্রিত, বিশেষতঃ পূর্বে আমাকে বনমধ্য হইতে পথ ব্লেখাইয়া দিয়া 
মহাপকার করিয়াছিল? সুতরাং আশ্রিতের দোষ-গুণ চিন্তা কর! সংপুরুষের 
বা হে। শাস্্েও কথিত আছে,_চন্্ ক্ষযরোগ, স্থতাবতঃ কুটিনান, জড়াত্বা_ 
দের বিগথকাষে দোষের হেতু হইলেও মহেস্বর তাহাকে আগনার মন্তফে 
রণ কিয় রাখিয়াছেন; স্ৃতরাং মহয্ব্ক্তিরা আশ্রিতের দোহগণ লিপ 



৬৬২ কারিদাসের এস্থারলী,। 

অন্তচ্চ-_উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্ে তম্ত কো গুগঃ। 
অপকারিধু ষঃ সাধুঃ স সাধুঃ সন্তিরুচ্যতে | 

ইত্যুক্তণ দেবদত্তং প্রতি তণতি ন্ম, তো দেবদত্ত ! স্বং চেতসি কিমপি 

ভয়ং মা কার্ধাঃ| মম পুজো বলীয়স। প্রাকৃতেন কর্ম্ণা মারিতঃ। তব কিং 
কৃতম্। যত; প্রাকৃতং কমন কোহপি লঙ্ঘয়িতুং ন ণরোতি। 

মাত| লক্্মীঃ পিতা বিধুঃ স্বয়ঞ্চ বিষমায়ুধঃ। 

তথাপি শল্তুনা দগ্ধঃ প্রাকৃতং কেন লঙব্যতে | 

মহারণ্যে পতিতং মাং নগরং নীতবতো। মহোপকারিণন্তব প্রত্যুপকার- 

সহত্ৈরপৃনৃতরীর্ণো ন ভবামি। 
ইতি সমাশ্বান্ত বন্ত্রাতরণাদিন। দেবদক্তং সন্তাব্য বিসসর্জ। দেবদন্োইপি 

তং কুমারমানীয় রাজ্জো হস্তে দদৌ। ততঃ সবিম্মায়েন রাজ্ঞা ভণিত,, 

কিমিদ্রমিতি ? দেব্দস্তেনোক্তমূ, কৃতোপকারাত কথমপি উত্তীর্ণো ন 

ভবামীতি পূর্বব স্বয়োক্তম্। তত তব স্বভাবনিরী ক্ষণার্থং ময় এবং কৃতম্ 

করেন না। আরও দেখ, যে ব্যক্তি উপকারীর প্রতি সধ্যবহার করে, তাহার থে 

সত্্যবহারে কি গু) আছে? কিন্তু যে ব্যক্তি অপকারীর প্রতি সাধু ব্যবহার করে; 

সঙ্জনের মতে তিনিই প্রকৃত সাধু ৃ 

রাজা এই বলিয়া দেবদত্তকে কহিলেন, “দেবদত্ত! আপনি অন্তরে ভীত 

হইবেন না; পুরাকুত বলবান্ কর্ণ কর্তৃকই আমার পুন্র নিহত হইয়াছে) 

আপনার অপরাধ কি? কৃতকর্মের ফল কেহই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়না 

ধাহার জননী সাক্ষাৎ লক্ষী স্বয়ং বিষণ ধাহার পিতা। যিনি নিজে বিষমাযুধ। দে! 

কাষদেবও মহেস্বর কর্তৃক ভন্মীভৃত, হইয়াছিলেন) অতএব কর্মফল কে লঙ্ঘঃ 

করিতে পারে? এই দেবদত্ত আমাকে গহন বনমধ্য হইতে পথ দেখাইয়া নগঠে 

জ্যনয়ন করিয়া আমার পরম উপকার করিয়াছিলেন.) সহজ সহ প্রতাগকা! 

করিনেও আমি সে উপকার-খণ হইতে উতরীর্ণ হইতে পারির না।
' 

রাজা বিত্রযাদিত্য এইকরপে আ্বাসপরধান ও বনলক্করাদি ছারা দদানিও 

করিয়া দেরুুককে বিদায় প্রদান করিলেন। তখন দেনদাতও রাজকুমাররে আন 

ক পূ্কসতঙগার যত ধান করিবেন । র্মনে রাঙা সর 



দবাত্রিংশৎ-পুতলিফ!। ৬৬৫ 

বি প্রত্যয়ে ৃচ্চ । রাজ্ঞোক্তম্, ঘঃ কৃভোপকারং ধিন্মরতি সঃ 

পুরুষাধম এব। দেবাত্ডেনোক্তম্, তো রাজন! কাদরণং বিনাপি সকল- 
জগদ্পকান্ী ভবান্, অত্তন্বমেব ভ্ুজনো লোকে । তথা চোক্তম্__ 

স্থজনাঃ সুধনান্তে হি কৃতিনঃ স্খিনস্তথা । 

জন্তবে! থে হি জীবস্তি পরস্ত হিতকাম্যয়] ॥ 
ইতি কথাং কথয়িস্বা পুত্তলিক! রাজানমবদৎ, এবং পরোপকার্ধ্ো- 

দর্্যাদি বিদ্যতে ত্বয়ি চে, তহি অন্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ | ভোজরাজ- 
নুীমাসীৎ | | 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাঁসনোপাখ্যানে অগরাতোজ-সংবঞ্জদে 

চতুর্ধোপাখ্যানম্ ॥ ৪ ॥ 

পঞ্চমোপাখযানমূ। 
০৯০ -- 

পুনবন্যায়োন্তং, ভো রাজন্! শ্রয়তাম্! বিক্রামার্কে রাজ্যং কুর্ববতি, 
দা কশ্িতুবণিক সমাগত্য রত্ুমনর্ধ্যমেকং রাজহন্তে সমপিতবান্, 

শসা স্পা পপ পপ সপ পপ পপ পাশ পপ পপ 

কার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না” সেই কথা পরীক্ষার জন্ত আমি রঃ 
্ 1করিয়াছিলাম। এখন আপনার কথায় আমার বিশ্বাম জম্মিল।” 
মিরেন, 'ঘ ব্যক্তি উপকার বিস্বৃত হয়, সে নরাধম।, দেবা রে 
বান! আপনি জগতের অহেতুক উপকারী ? সুতরাং আপনিই সংসারে খুন 
না গণনীয়। শান্ত্রেও কথিত আছে,_ধীহারা পরের হিতকামনাগন জীবম 
রণ করেন, তাহারাই সুজন, ধনবান্, কৃতী ও সুখী 

গুজলকা এই উপাখ্যান কীর্তন করিয়া রাজাকে কহিল; রাজন! যদি 
বমাতে সেইরূপ পরোপকার ও ধদার্ধ্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই 
মদনে উপবেশন করুন। তোজরাজ মৌনভাবে অবস্থিত রহিঙ্গেন। 

রায় (তোজরাজ যখন গিংহাসনে উপবেশমের উদ্ভধ করিলেন, ) 
উকা বলিয,রাজন্! অব বছচদ। বিজমাদিত্য যখন যাব্যপালদ ও 
দা এক রবি উপস্থিত হই গার হে এখটি পয বরা 



৬৬৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজাপি দেদীপ্যমানং তত্রত্ং দৃষট1 পরীক্ষকানাকার্য্যাবদত, ভৌঃ পরী- 
ক্ষকাঃ ! কীদৃশমেতদ্তবং সমীচীনং অসমীচীনং বা অন্ত মৌনল্যং করব 

তৈসততত্ং পরীন্ষ্য ভণিতং, তো! রাজন! অমৃল্যমেতদতম। অন 
মৌল্যমবিদিত্বাপি ক্রিয়তে চেত, তাহ মহাপ্রত্যবায়োধন্মাকং তবিষাতি। 
তেষাং বচনং শ্রুত্বা রাজা তৃরি দ্রব্যং দত্বা! ভণতি স্ম, ভো বণিক! ঈদৃশং 
রতবমন্াদস্তি কিম্? বণিগুবাচ, দেব! এতৎ-সদৃশানি রত্বানীহ আনীতানি 
ন সম্তি; পরং গ্রামে এবংবিধান্যেব দশরতুনি বিছ্যান্তে। যদি প্রয়োজন- 
মস্তি, তহি তেষাং মৌল্যং কৃত্বা গৃহতাম্। 

ততঃ পরীক্ষকৈরেকৈকস্থয রত্বস্ ষট্কোটিস্থবর্ণং কৃতম্। রাজা তাবং 

স্বর্ণ তশ্মৈ বণিজে দত্ত, তেন সহ বিশ্বাসী কশ্চিদ্ভৃত্যশ্চ প্রেষিজ। 
উক্তুঞ্ণ,ভো৷ মণিকার! অষ্টানাং বাসরাণাং মধ্যে রত্বানি গৃহীত্বা আয়াস্ততি 
চেছুচিতং তব দাস্তামি। তেনোক্তং, দেব। অষ্টানাং দিবসানাং মধো 

০:25 ৮ টি পাশপীত তি পাশা পাশীটীশি শা শািীশ শি শত ০ নি 

করিল। রাজা! সেই দেদীপ্যমান রত্র দেখিয়! তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গরী- 
ক্ষকদিগকে আহ্বান পৃর্ববক বলিলেন, 'পরীক্ষকগণ! এই রত্ব কিরূপ, সমীচীন 

কি অসমীচীন, ইহার মূল্যই বা কত, তাহা স্থির কর।” 
পরীক্ষকেরা রত্ব পরীক্ষ। করিয়! বলিল, “রাজন! এ রত অমূল্য । যদি ইহার, 

প্রকুত মূল্য না জানিয়া ক্রয় করা যায়,তাহা হইলে আমাদিগের মহা ্ রত্যবায 

( অনিষ্ট ) ঘটিবে। রাজ! এই কথা শুনিয়া! তাহাদিগকে ভূরিপরিমিত দ্রব্যাদি 

প্রদান পূর্বক রত্ববণিককে কহিলেন “হে বণিক্ ! তোমার নিকট এই একার রঃ 

আর আছে কি?” বণিক কহিল, দেব! এ প্রকার রত্ব আর সঙ্গে আনম 

করি নাই বটে, কিন্ত গ্রামে (আমার গৃহে) এরূপ আরও দশটি রদ্র আছে। 

যদি আবশ্তক হয়; মূল্য স্থির করিয়! তাহাও গ্রহণ করিতে পারেন। 

তখন পরীক্ষকেরা এক একটি রডের মূল্য ছয় কোটি নুবরণমডা ধ্যয করিণ। 

রাজ! সেই অনুসারে সমস্ত নুবর্ণমুদ্রা সেই বণিককে প্রদ্ধান করিলেন এবং বণিকে। 

সহিত একটি বিশ্বীসী মণিকার ভূত্যও প্রেরিত হইল। রাজা মণিকারকে বি 

দিলেন, 'যদি আট দিনের মধ্যে তুমি সমস্ত রত্ব লইয়া প্রত্যাগত হুইতে & 

তাহ! হইলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব । মনিকার কহিল, €, 

মি আট ছিসরুমখোই ত্যাগমন করিব যদি জানিতে নাগা 



দাত্রিংশৎ-পুততলিকা। ডা 
আগমিধ্যামি, নচেৎ দণ্ডনীয়োহহং ) এবমুক্ত। স মণিকারস্তেন বণিজা সহ 
গত নিবাসনগরঙ্গতঃ | তত্র তেন দশরড়ানি দত্তানি। তানি গৃহীত্বা মার্গে 
যাবদাগচ্ছতি, তাবম্মহতী বৃষ্টিরভৃৎ। তয়া কৃষ্টযা উতয়তটপরিপূর্ণা নদী 
গ্রবহতি। ততঃ অপরং তীরং গন্ভমশরূ,বন্ তত্র তটস্থিতং নাবিকমবদত,তো 

কর্ণধার! মাং নদীং উত্তারয়। সোইবদ, হে পথিক ! এষা নদী বেলামডি- 
রমা বর্তৃতে, কথমৃত্তা্্যতে। প্রবল-নদ্যত্বরণং বুদ্ধিমত! বর্জজনীয়ম্। 

উত্তঞ-_ 

মহানদীপ্রতরণং মহাপুরুষবিগ্রহম্। 

মহাজনবিরোধঞ্চ দুরতঃ পরিবঞ্জয়েৎ ॥ 

অপিচ-__ 

চরিতে যোষিভাং পূর্ণে সরিত্বোয়ে নৃপাদরে। 
প্বব্রৈব বণিক্ন্পেহে বিশ্বাসং নৈব কারয়েৎ॥ 
নরীনাঞ্চ নখীনাণ্চ শৃর্জিণাং শত্্রপাণিনাম্। 
বিশ্বাস নৈব কর্তব্য; স্ত্ীযু রাজকুলাদিধু॥ 

শশাীশীশীশী লি পিপি শাট ভাপ শিশাশাশসপশস পিসী সপসপপ্পপসপ্াপ 

ইব? এই কথা বলিয়া মনিকার ভৃত্য সেই রদ্ববণিকের সহিত তাহার গৃহে 
নকরিজ। তথায় উপস্থিত হইলে বণিক মণিকারের হস্তে দশটি রত এদান 
রে, তাহা ঘইয়া মণিকার যখন আগমন করে, তখন ঘোরতর বৃ্টি আর্ত 
ঘন) সেই বৃষ্টিতে ( পথিমধ্যস্থ) নদীর উতয় তট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নধর 
'রগারে গমনে অসমর্থ হইয়া মণিকার তীরবন্তী এক নাবিকঝে কহিল) ওহে. 
ধার! আমাকে নদী পার করিয়া দেও। কর্ণধার কহিল, “হে পথিক! 
' নদীর জলআোত বেলাতৃমি অতিক্রম করিয়াছে; কিরূপে পার করিয়া" 
৭ একগ প্রবলআোতস্থিনী পার হওয়। বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। শান্ত্রেও, 

ক আছে-মহানদী (প্রবলমোতপূর্ণ। নদী) উত্তরণ, মহাপুকবের সহি 
ধর মহাজনের সহিত বিরোধ--এ সমস্ত চূর হইতে ত্যাগ করিবে। রও: 
শি আছে, নারীজাতির চরিত, পরিপূর্ণ নদীর জলে, নৃপতির আঘরে ও. 
নর মহ বৃদাচ বিশাস করিবে ন। জী, থাচুধ। দল, অনপাখি যি: 
দত ও রাজকুলের প্রতিও বিধি নাই? - 



৬৬৬: কালিদাসের গ্রস্থাবলী।. *? 

১7 মণিকারেপোক্তম্, তো কর্ণধার! য়া ষহুক্তং, তত সত্যমেব, তথাপি 

: ষম মহতকার্য্যমন্তি। সামান্যাকার্য্যাদ্বিশেষকার্য্যং বলবদূভবতি। উক্তঞ্চ-_ 

সামান্তকার্য্যতো৷ নূনং বিশেষো৷ বলবান্ ভবে । 

পরেণ পূর্বববাধো বা প্রায়শো দৃশ্যতা মিহ ॥ 

অতঃ মম নছ্যত্তরণং সামান্যং, রাজকার্য্যং বলবৎ । 

কর্ণধারেণোক্তং, মহত্রীজকার্য্যং তৎ কিম্? 

মণিকারেণোক্তং, অগ্ দশরত্বানি গৃহীত্বা রাজসমীপং নাগমিষ্যামীতি 

চে, আজ্জাভঙ্গাব্রাজা নিগ্রহং করিষ্যতি! 

নাবিকেনোক্তং, তহি তেষাং রত্বানাং মধ্যে মহাং পঞ্চরত্বানি দাস্যসি 

চেত, ্বাং নদীমুস্তারযিগ্যামি। 

ততো মণিকারস্ত্মৈ নাবিকায় পঞ্চরত্রানি দ্ধ! নদীমু্ী্্য রাজসমীপ- 

মাগত্য তন্ত হস্তে পঞ্চরত্নানি দদৌ। 

রাজাত্রবী, ভো। মণিকার ! কিং পঞ্চেব রত্বানি সমানীতানি? অব. 

শিহটানি পঞ্চ কিং কৃতানি ? ] 
৮. ৮০৮ -্স্প্পীাশীটত শপাপীীশীপিশ পাশা তিশি পীিশাা 3 

2 কার কহ, ধর ভি যাহা বলিল, তাহা জলি শা 
স্থির থাকিতে পারিতেছি না), আমার বিশেষ কার্ধ্য আছে। সামান্য কার্য 

অপেক্ষা বিশেষ কার্য্যই বলবান্। শান্তর কধিত আছে; সামান্ত কার্য অগেক 

বিশেষ কার্ধ্য বলবান্; বিশেষ কার্ধ্যের ন
িকট সামান্ঠ কার্য্য গণনীয় নহে 

স্বক্রই ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে ; স্মুতরাং নদী পার হওয়া আমার পক্ষে সামা! 

কার্ধ্য ;'রাজকার্য্য বলবান্। 

কর্ণধার কহিল, “এমন মহৎ রাঁজকার্ধ্য কি? 

 ণিকার কহিল, দি আমি এই দশটি রদ লইয়া অন্তই রাজার নিকট উগ
ছি 

না হই, আদেশত্বন হেতু রাজা আমার দণ্ব
বিধান করিবেন 

নাবিক কহিল, “যদি এ দশটি রর্ধে্ মধ্যে আমাকে পী
চটি দেও, তাহা হই 

আমি তোষাঁকে নদী পার করিয়। দিই । 

রি মনিকার নাধিফকে পাচ রানী প
া হইল এবছর 

উপাই হার হতে ( অবশিষ্ট) রনঞ্চক নমর করিল! | 

পি জালা হে কা) ছু গা শালা রহ 4 ॥ 

প 
) 4 বগি 5 
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9.6 তব 
, ধবাত্রিংশং-পুততলিক।। ৬৬৯: 

মণিকারেণোক্তং, দেব শ্রায়তাম্ বিজ্ঞাপ্যং মে। অন্মায়গরাললিগত্য: 
তেন বণিজা সহ তন্গগরং গন্বা তেন দত্ানি দশরত্রানি গৃহীত্বা ততো নির্গত, 

ঘাবদাগচ্ছামি, তাবম্মার্গে প্রবলবৃষ্্যা নদী উভয়তটং বিলঙ্য প্রবলোদকা 
্রহতি। অষ্টানাং দিনানাং মধ্যে স্বামিচরণো দ্রটব্যো, নদী ছৃস্তরা, ইতি , 
বার নদ্যুত্তরণায় নাবিকম্য পঞ্চরত্বানি দত্তানি পঞ্চ দেবসমীপমানী- 

ভানি। বগ্ঘউদিনানাং মধ্যে নাগম্যতে চে, আজ্ঞাভক্াৎ স্বামিনশ্চেতসি: 
দুখং স্তাং। উত্তঞ্চ-_ ৃ ক 

আজ্ঞাভঙ্গে নরেন্দ্রাণাং বিপ্রাণাং মানখগুনম্। ূ 
পৃথক্ শহ্যাশ্চ নারীণাং অশন্্রবধ উচ্যতে ॥ 

ইতি বিচার্য্য দত্তানি। 

রাজাপি তদ্ববচনং শ্রতা সন্ভষ্ঃ সন্ অবশিষ্টানি পঞ্চত্তানি এ 
মণিকারায় দদৌ | 

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা পুনর্ভোজমবদত, রিয়া 

মণিকার কহিল, “দেব! আমার নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন। আমি এই, 
রী হইতে বহির্গিত হইয়া! সেই রত্ববণিকের সহিত তাহার গৃহে উপস্থিত হুই-. 
শাম; সে দশটি রদ্ধ দিলে তাহা লইয়া যখন আমি গ্রত্যাগমন করি, তখন পথি-, 
মধ্যে ঘোরতর বৃষ্টি হয়? বৃষ্টিজলে নদীর উভয়তট প্লাবিত হওয়াতে প্রবল জল- 

ঘোত প্রবাহিত হইতে থাকে । আটদিনের মধ্যে প্রভুর চরণদর্শন কর! নির্দিধ 
ইল) কিন্তু নদী ুততীরঘযা, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নদী পার হইবার জঙ্ক 
দাবিকে পাঁচটি রত প্রদান করি; অবশিষ্ট পাঁচটি রত্ব লইয়া গরুর সনীপে, 
উপহিতহইয়াছি। যদি আট দিনের মধ্যে না আসিতাম, আদেশলজ্য্ন হেতু 
ধর মনে কষ্ট জন্মিত। শান্ত্রেও কথিত আছে, রাজার আদেশলঙ্ঘন, ব্রাহ্মণেু 
বানহানি এবং গত্থীর পৃথক্ শব্যায় শয়ন এই কয়টি বিমা অস্ত্রে বধের তুল্য। 

ঘি করিয়াই আমি নাধিককে বদ কয়টি প্রদান করিয়াছি ঘি 
রাজা যণিকারগ্যুখাৎ এই কথ! জগ পূর্বক সন হইয়া অিষ্ঠ:গ ১৬১ 

শধকেই প্রন করিলেম।. 
গৃমিকা এই কথা, বলি । ফায়ার রয়াদা খে রায়. 



৬৬৮ কালিধাসের গ্রস্থীবলী ৷ 

বিক্রগাদিত্যঃ স্বুয়ি এতাদৃশমৌদার্য্যং বিষ্যাতে চে, তহি অন্মিন সিংহাসনে 

। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্সরাভোজ-সংবাদে 

পঞ্চমোপাখ্যানম্ ॥ ৫ ॥ 

ষষ্ঠোপাখ্যানম্। 

ঈপুনরস্তা পুঙ্লিকা অব্রবী, শীয়তাং রাজন্ : বিক্রমার্কঃ রাজ্যং কুর্ববন 

একদা চৈত্রমাসে বসস্তোসবে সকলান্তঃপুরবধূসমেতঃ ক্রীড়ার্থ শ্গারবন- 

মগরম। নানীবিধতরু-শোভিতে তশ্মিন্শৃঙ্গারবনে ইন্দ্রনীলখচিততিত্তি- 

রমণীয়-চন্রকান্তশিলা-বিনিম্মিতা্গনে নানাবিধধূপবাঁসিতে ্রীড়া-গৃহীত- 

প্িনীপ্রভূতি-চতুষ্বিধবনিতাতিতবরতনথুল-পৃপীলক্তাতিঃ 
সহ রাজা চিরং 

লীড়ামকার্বাৎ। তদ্নসমীপে চণ্ডিকাভবনমেকমানীৎ। ততরসথিত কশ্চি, 

বশ্ষচারী রাজানং তত্রাগতং বিলোক্য স্বমনসি চিন্তয়তি ম্ম। অহো ! তগ; 

কুর্ববতা ময় বৃথৈব কালো নীয়তে। ন্বপ্েহপি বিষয়সঙ্গমজনান্থখং নানু" 

কতে। উত.._ 
ৃ 

এইকপ উদার্যগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আপনাতে বদি সেইরূপ উদারতা থান. 

তা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 

জর (২) গুরলিকা পুনরায় (প
রদিন রাজার সিহাসনে বরা

, উপজ্রম- 

কালে) ধলিগ। রাজন্! শ্রবণ করুন
। বিজ্রণাদিত্য যন রাজযশাসন, করেন 

উন একদা চৈত্রমীসে বসস্তোৎসবকালে তিনি সমস্ত অন্তঃপুরকামিনীগণের 

গম ফরিলেন। দেই কেরিকাণদ 



ঘাত্িংশৎ-পৃত্লিকা | 
৬৬৮ 

যদ্যৎ স্বখং বিষয়সঙ্গজন্ম, তচ্চ ছুঃখায় কৃষ্টমিতি মূর্খবিচারশৈব | 

কো নাম সম্পরিহরেৎ সিততগুলাংশ্চ, 

ভোভ্ত,ং যতেত তৃষমিশ্রকণান্ মনুষ্যঃ | 

তশ্মাৎ মহৎ কষং কৃত্বাপি সংসারে স্ত্রীহবখমমুভোক্ঞব্যম। 

অসারে খলু সংসারে পূজ্যা সারঙ্গলোচনা
। 

তদর্থে ধনমিচ্ছস্তি তত্তযাগে চ ধনেন কিম্ ৰ 

অসারভূতে সংসারে সারভৃতা নিতদ্ঘিনী। 

ইতি সঞ্চিন্ত্য বৈ শ্তুরর্ধী্গে পার্ববতীং দধো ॥ | 

বিক্রমার্কো রাজা! প্রদঙ্গতোহত্র সমাগতোইস্তি। তন্মাৎ তমেক্ু 

গ্রহরং যাচিত্বা কাঞ্চনকম্কাং বিবাহা সংসারন্খমনুভবিষ্যামীতি বিচার্য্য 

সমীপমাগত্য ; 

গঞ্ধস্যপঞ্চবদনে হিমশৈলজায়া, রত্যুৎ্সবে যুগপদান্যরসং জিঘুক্ষো 

সাং পাত সংকলিতবিভ্রমকর্ণপূর-লোলভ্রমন্
জ্মরবিভ্রমভূৎ কটাক্ষঃ | 

ইনযাশীর্বাদং দদৌ । 

হিলেন। সেই উস্ানের নিকট চগ্ডিকারদেধীর একটি ষন্দির ছিল। তথায় 
কঙ্গন বুন্গচারী বাস করিতেন। তিনি বাঁজাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া যনে 
নেচিন্তা করিলেন, 'অহো! আমি তপস্তায় বৃথা সময় অতিবাহিত করিলাম; 
পন বিষযসন্তোগজনিত সুখ অন্ৃতব করিলাম না। শাস্ত্রে কধিত আছে, বিষয়- 
তাগন্জনিত যে স্ব, তাহা ছুঃখের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু (আমার বিষে- 
নায়) ইহা মূর্ধের ধারণা । কোম্ ব্যক্তি শ্তত্রবর্ণ তঙুল ত্যাগ করিয়া তুব্িজিত 
বা (খু) তক্ষণে প্রয়াসী হয়? সুতরাং মহাকেশ করিয়াও সংসারে সত্ীস্ধ- 

করা কর্তব্য। এই অসার সংসারে হরিণনযননা রমনীই পৃজনীয়া লন্দেছ 
গই। তাহার জন্যই ধনলাভে বাসন! করিবে; নতুবা স্ত্রী না ধাকিলে ধনেক্ষি 
নাটক? এই অসার সংসারে দিতদ্বিনী বুষগীই সারভৃতা, ইহা চিন্তা (বিষে) 
ায়াই মহেখর অর্থে পার্কতীকে খারখ বারিয়াছেন। রাজা বিমাদিতা 
জমে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেস; : অতএব .তাহার নিকট - দুর 
মস একটি রক্ষী রাটাকে'বিবাহ বিয়া লংমাযছখ ভোঁথ করিত 

| র্ 



৬৭ৎ কালিদাসের গ্রস্থাবর্লী। 

ততো রাজা তমাসনে সমুপবেশয়িত্বাব্রবীত্, তো ব্রাহ্মণ! কুতঃ 

সমাগতোহসি। 

তেনোক্তম্, অহমাব্রৈৰ জগদস্থিকাপরিচার্য্যাং কুর্ববন্ তিষ্টামি। নিত্য- 

মন্তাঃ সেবাং কুর্বতো ষে পঞ্চাশদ্বর্ষীণি গতানি। এতাবকালমহং 

র্মচারী । অগ্ দেবতা নিশাবসানে মাং সমাগত্যাভণত, ভো৷ ব্রাহ্মণ! 

স্বমেতাবন্তং কালং মম পরিচয় শ্রানস্তোহসি, তবাহং প্রসন্না জাতান্মি। 

তি ইদানীং গৃহস্থাশ্রমং স্বীকুরু,পুত্রমুণ্পাদয়,পশ্চান্মনো মোক্ষে নিধেহি, 

ঃঅগ্যথা তব গতির্নাস্তি। 

আশ্রমান্ ত্রীনপাকৃত্য যো৷ মোক্ষেহস্তনিবেশয়ে। 

অনয়! ক্রিয়য়া মোক্ষং সেবমানঃ পতত্যধঃ ॥ 

আদৌ ব্রহ্মচারী, ততো! গৃহস্থস্ততো। বনী চ তৃতবা প্রব্রজেতি। অথ 

বক্রমার্কভূপতৌ কথিতং চে তব মনোরথং স পৃরযিস্তাতীতি। এবং দেবা 

___________লীলুলুুঁ্ই্া্া 

করিলেন ষে, “রত্যুৎ্সবকালে পঞ্চানন যুগপৎ পঞ্চমুখে গিরিনন্দিনীর মুখনুধাগানে 

অভিলাষ করিলে, পার্বতীর কর্ণভূবণ চঞ্চল হইয়া উঠে ) সুতর
াং তত্জন্য যে কটাক্ষ 

্রমরবৎ বিলাসবিভ্রম ধারণ করে, সেই কটাক্ষ আপনাকে রক্ষা করুকু। 

তখন রাজা তাহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া জিজাসা ক
রিলেন, হে বিপ্র! 

আপনি কোন্ স্থান হইতে এখানে উপস্থিত হইলেন? 

বরন্ষচারী কহিলেন, “আমি এই স্থানেই জগদস্বা চপ্তিকার পরিচরয্যায় নিরত। 

আছি। ইহীর সেবা করিয়া অমার পঞ্চাশতর্ধ অতীত হইয়াছে। আমি এং 

দিন ব্রঙ্ষচারিতাবেই আছি । অন্য দেবী নিশীবসানসময়ে আমার নিক
ট আবি 

ভূতি হইয়া বলিলেন, “হে বিপ্র! তুমি এত দিন আমার পরির্যা করিয়া পরি 

রপ্ত হইয়াছ; আমি তোমার গ্রতি প্রসন্ন হইলাম? 
তুমি এখন গৃহ 

স্বীকার কর, পুত্র উৎপাদন কর; শেষে মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে) নে 

তোষার গতি*নাই | যে ব্যক্তি (ত্য ার্সথ্য ও বানপ্র্থ) তিন আর 

কর্তব্য সম্পাদন না করিয়া মুক্তিবিষগ্নে মনোনিবেশ করে, সে কার্ধ্ তথ 

মোক্গলাত হয় না, অধিকন্ধ সে ব্যক্তি অধঃপতিত 
হয়। ্রথমে বন্য তৎগ, 

গার তানন্থর বামগরনধর্ম অবু্ান ক্ষ পাশে র্যা লন বর 

সুমি রাজা বিকুদাদিত্যের নিকট উপস্থিত যা 
পরধনা কর রি 



শ-পুতলিকা। । ৬৭১. 

পে ভণিতম্ অতন্তব সমীপমাগতোহস্মি। ইত্যেবং কগটবচনৈ - 

া্জানমুক্তবান্ ূ  | 

তচ্ছত্বা রাজা স্বমনম্যচিন্তয়ৎ। অসাবেব অনৃতং বদতি, অস্ত উর 

রী বর্ততে, সর্বরাস্ত মনোরথঃ পূরণীয়ঃ। উক্তঞ্চ__ 
বার্তায় নৃপো দানং শূন্তাং লিঙং প্রপৃজ্য চ। 

পরিপাল্যাশ্রিতং নিত্যং অশ্বমেধফলং লভেত ॥ 

ইতি বিচার্ধ্য তত্র নগরমেকং কারয়িত্ব। তমতিষিচ্য তন্মিন্নগরে সস্থাপ্য 

বিলাসিনীনাং শতমদাৎ। পঞ্চাশদ্গজান্, পঞ্চশতীং তুরাঙ্গানাং, ভটানা 

চুগহরীং তন তরঙ্মণায় দা চণ্ডিকাপুরমিতি তন্য নগরস্ত নাম কৃতম্। 

 পরিপূর্ণমনোরখো ত্রানমণন্তং রাজানমাশীতিরভ্যথয়ামাস | অথ রাজা 

নিজনগরমগাৎ। 

ইতি কথাং কথয়িত্বা! পুত্তলিকা রাজানমব্রবীৎ, ভো! রাজন! ত্বযি 

এবমীদার্যাং বিষ্ভাতে চেত, তহি অম্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ | 
টি বি্মার্কচরিতে সিংহাসনোপাধ্যানে অঙ্গরাভোজ-সংবাদে যফ্ঠোপাখ্যানম্॥৬| 

সপে শ। পেস্ট িশীটাশীীসেশিপেসপিসপী 

হিনি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।” দেবী স্বপ্নযোগে আমাকে এই কথা 
দদযাছেন? সেই কারণেই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।" ব্রহ্ষচারী রাজা 
যাতে নিকট এই প্রকার কপটবা্ক্য বলিলেন । 
রঙ্গ বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, «এ ব্যজি 

নিমাই মিথ্যা কথা বলিতেছে ; হউক, তথাপি এ ব্যি প্রার্থী; ইহার মনো" 

বধ পূর্ণ করা কর্তৃব্য। শান্ত্রেও কথিত আছে, দীনজনকে দান, শলিজের প্জা 

এবং আাশ্রিতকে সর্বদা পালন করিলে বাজার অশ্বমেধযজের ফরলাভ হয়। 

ধাঙ্জা মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া! একটি ( নুতন) নগর নির্মাণ পূর্বক বন্ধ- 
টারীকে তথায় অধিপতিপদে অভিষেক করিয়া এক শত বিলাসিনী রমনী, পঞ্চাশৎ 
সী, পাঁচশত অশ্ব এবং চতুঃসহজ সৈন্ঠ গ্রদান করিলেন 7 সেই নগরের 'চণ্ডিকা- 
' নামকরণ হইল।। তথন ব্রাহ্মণ ! ্রক্ষচারী ) পূর্ণমনোরথ হইয়া আশির্বাদ 
ধরা রাজাকে অত্যর্থনা করিলেন। রাজাও নিজ নগরীতে গ্রস্থিত হইলেন। ... 

ধলিকা এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, রান্! যি 
গগপনাতে এগ উদার! থাকেতাহা হইনে এই ০০০৪০০৪৪৪ 

চা ২০৫০০৫০এ০ে , 



মণ্ডমোপাখ্যানম্। 

সা ৩১৯০০ 

পুনরহ্যা ভোজং প্রতি বিক্রমকথাং কথয়তি। বিক্রমার্কো রাজা, 
কুর্ববতি, সর্ব্বোহপি জনঃ হৃখেনাসীৎ। লোকে ছূর্জনকণ্টকো াস্তি 
সদাচারবন্তঃ সর্বেব জনাঃ ব্রাহ্মণ বেদাভ্যাসম্বধন্্াচারপরাঃ যট্কর্মানিরত 
বড়ৃবুঃ। সর্ববস্তাপি বর্ণস্ত সিদ্দৌ যশসি চাভিরুচিঃ, পরোপকারকরণে 
বাসনা, অসত্যে অপ্রণয়ঃ, লোতে দেষঃ, পরাপবাদে অনাদরঃ, জীবায়ায়, 
মনুরাগঃ, পরমেশ্বরে ভক্তিঃ, দেহে নির্ম্মমতা, নিত্যানিত্যবস্তরনি বিচার; 
পরজ্রবিষয়ে বুদ্ধিঃ, বাচি সত্যম্, উক্তিপরিপালনে দাটণং, হৃদয়ে ওযা 
গুপঃ। এবং সর্ব্বোইপি লোকঃ সদ্বাসনাশ্রিতঃ পবিত্রীভূতান্তঃকরণো 
রাজ্জঃ প্রসাদাৎ স্বখেন বর্তৃতে। 

তল্মিক্নগরে ধনদো নাম কশ্চিদ্বণিগন্তি। তস্য সম্পত্তে্যাদা 
নান্তি। চিনির রনি নিন গৃহে লভ্যতে। এবং সকল্প- 

(পরদিন ভোজরাজ যখন সিংহাদনে নন উদ্যম করিলেন,) অ 

(বগ্তম ) পুক্তলিকা তখন পুনরায় বিক্রমাদিত্যের চরিত্র-কথা সিল 

লাগিল। পুতলিকা! কহিল, বিক্রমাদিত্যের রাজদ্বদময়ে সকল লোকই সুখে বা? 
করিত। তখন দুর্জনকণ্টক ছিল না, সকলেই সদাচারবান্ ছিন) ব্রাহ্মণগ' 
বেদাধ্যায়ন ও নিজ নিজ ধর্্মাচরণে রত হইয়! ষকর্ম সম্পাদন করিতেন। সি 
ও ষণোলাতে সকল বর্ণেরই অতিরুচি ছিল। পরোপকারে বাঁসনা। অমতে 
অমাদর, লোতের প্রতি ত্বেষ পরনিন্দায় অনাদর, জীবের প্রতি দয়াগ্রকাশে অন" 

রাগ, ঈশ্বরে শি, দেহে নির্্যতা, নিত] নিত্যবন্তবিচার, পরলোকবিষযে বু 
প্রতিক্রতিপাপনে দৃঢ়তা, বয়ে ওারধ্য সকলেরই এই সকল গণ বিদ্মান ছিণ। 
রাজার প্রলাদে সকলেই এইন্পে নিজ উর সর 

বাস কদ্ধিত। 
. লেই নগরে ( উদ্ধযিনীতে ) ধন নাম: এক নিক রাম করিত। ৮ 

সম্প্থি সুমা ছিল না। যব তা রি বণিকের গে তায 



দবাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। ৬৭৩ 

নমপদাশ্রয়স্থ বণিজঃ সর্বববস্তহ্থ অনিত্যত্বৃদ্ধিকৎপন্না। অসারোহয়ং 
'সারঃ সর্ববং দুর্লভমপি বস্তুজাতমনিত্যম্। 

গগননগরকল্পং সঙ্গমং বললভানাং, 
জলদপটলতুল্যং যৌবনং বা ধনং বা। 
স্বজনত্ৃতশরীরাদীনি বিদ্যুচ্চলানি, 

ক্ষণিকমিতি সমস্তং বিদ্ধি সংসারবৃত্তম্॥ 
শরণমশরণং বা! বান্ধবো বন্ধমূলং, 
শরণমপি তদারাদ্দারমাপদ্গ্রহাণাম্। 
বিকলিতমতি পুজাঃ শত্রবঃ সর্ধবমেতত, 

তাজত ভজত ধর্ন্মং নির্দলং কর্ম্মপাশান্ ॥ 

গতঃ সংসারিণাং ধর্ম এব শরণম্। তথা চোক্তম্_ 

ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতো ননু হতো হন্তি ঞ্রবং প্রাণিনো, 

হস্তব্যো ন ততঃ স এব শরণং সংসারিণাং সর্ববথা । 

ধর্মঃ প্রীপয়তীহ সম্পদমপি ধ্যায়স্তি তদৃযোগিনো, 

নো ধর্মাৎ স্থৃহদস্তি নৈব স্থুখিনো৷ নো পণ্ডিতা ধাম্মিকাৎ | 

ইসা যাইত।” এইরূপ সমস্ত সম্পত্তির আম্পদ হইলেও ( কালসহকারে ) সকল 
বই বধিকের অনিত্যতাবুদ্ধির উদয় হইল'। সে মনে মনে বিবেচনা করিল, 
এই মসার অসার, যে বন্ধ হুর্লত, তাহাও অনিত্য। প্রিয্নতমাগণের সহিত ধিলন 
দাকাশে নিষ্সিত নগরের স্তায় মিথ্যা, ধন ও যৌবন জলদজালের তুল্য ক্ষণস্থায়ী 
মাধ পুত দেহ প্রসৃতি বিদ্যুৎ চঞ্চল) ফলতঃ সংসারের সমস্ত বস্তই ক্ষনিক 
'ঘনিতা)। আশ্রিত বা অনাশ্রিতই হউক, বান্ধবমাত্রেই বন্ধনের মূল; আশ্রয়ও 
নাগদের দ্বারস্বরপ; পুত্র, শক্র সকলই কর্পাশস্বরূপ ) অতএব এ সকল 
ত্যাগ করিয়া বিমল ধর্মের ভক্জনা কর্যুই কর্তব্য । একমাত্র ধর্ণহি সংসারি? 
দের আশ্রয়। শান্্েও কথিত আছে, - ধর্মকে রক্ষা করিলে ধর্শ তাহাকে রক্ষ! 
এন) ধর্মকে বিন করিলে ধর্ও তাহাকে বিনাশ করেন; নুতরাং ধর্শকে 
বা করত কারণ) ধম রথ সংসারিগণের আশ্রয়। ঘোগীরা (নিত) ঘাহা চিতা করেন, সেই ধরণ মানবগণকে সম্পত্পরস্নান করেন) তাং, ধর ৮৪ 

ঈগেনা টি নাই ৮) র্ 1 মু টু ৫ ৰ 

আর নাই এবং ধারে আপু সুখী,ও বিদবানও আর কাহাকে মির 
৮৫০. এ 



৬৭৪ কালিদাসের গ্রশ্থাবলী । 

তথা! চ- 

র্মঃ শর্ম্মভুজঙগবপুরীসারং বিধাতুং ক্ষমো, 
ধরো মর্ত্যজনস্থ চ দদৎ গ্রীতিং তদা শাশ্বতীম্। 

ধর্ম স্বরগর্গরী নিরস্তরস্তখাস্বাদোদয়শ্যাম্পনং, 

ধর্মঃ কিং ন করোতি মুক্তিবনিতাং সম্তোগবোগ্যাং তনুম্ ॥ 

অতো৷ ধর্শাসংগ্রহার্থং উপাঙ্জিতং দ্ব্যং সতপাত্রে দাতব্যং বুদ্ধিমতা। 
তন্মিন্নপিতং তদ্বূগুণং তবতি। 

পাত্রবিশেষে স্যস্তং গুণাস্তরং ভজতি বিস্তং তদ্দাতুঃ। 

জলমিব সমুদ্রশুক্কো মুক্তাং ফলতি পয়োদন্ত ॥ 
্াগ্রোধস্থ যথা বীজং স্তোকং স্ুক্ষেত্রতৃমিগম্। 
বহুবিস্তী্ণতাং যাতি তদ্বদ্দীনং স্থপাত্রগম্ ॥ ইতি ॥ 

এবং ব্তুধা বিচার্য্য শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানাহুয় তেত্যঃ সকাশাত হেমাব্রি- 

প্রতিপাদিতানি দানখপ্রোক্ত-গোদান-বন্যাদান-বিষ্তাদানভুদানোদক- 

দানানি শ্রুত্বা তানি দানানি সংপাত্রে সমর্্য পবিত্রান্তঃকরণ? সন্ পুন- 

হয় না। শাস্ত্রে আরও উক্ত আছে।ধর্ম অমরপুরীর সার সুখ প্রদান করে। 

ধর্ম হইতে মনুযোর অনশ্বর গ্রীতিলাভ হয়, ধর্ম সর্বদা! স্বর্গস্খাম্বাদের গর্রীতুন্য। 

অধিক কি, ধর্মই সস্তোগষোগ্য মুক্তিরূপিণী বনিতা প্রদান করে। সুতরাং ধর্ 

লাতর্থ উপাজ্জিত বস্ত সৎপাত্রে দান করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদ্দিগের কর্তধ্য। যাহ 

সৎগাঞ্জে দান করা বায়,তাহার ফল বহুগুণে বন্ধিত হয়। আরও প্রসিদ্ধ আছেন 

সাগরম্যন্থ গুক্তিতে মেখজল পড়িল যেমন মুক্তার উৎপত্তি ছয়, দেইরূপ গান 

বিশেষে দান করিলে সেই দানজনিত ধর্মও খণান্তরপ্রাপ্ত উৎকর্ষ লাত করে। 

বৃক্ষের ফল যেষন অল্পপরিখাণেও অুক্ষেত্রে পড়িলে বহস্থান লইয়া বিস্তৃতি গরা€ 

হয়, গুপান্রে দত্ত ধনও সেইরূপ বহুগুণে বাধিত হইয়। থাকে । 

বমিক্ এইক্প বিচার করিয়া বেদবিশারয ্রার্মণগণকে আহ্ান পুর্বক তা 
দিগের প্রহখাৎ হেমাজিনামক স্মতিশান্্কধিত দানখণডের গোছান। কান 

বিছাীন, ভূ্িদান ও অলগানাদিয বিষয় প্রধণ করিয়া সংগার্জে চিন 
করিতে পিত্ত করিন। টা 



দ্বাত্রিংশৎ-পুত্বিকা। ৬৭৫ 
বিচারয়তি স্ম। অনটরতনুিতং দানব্রতাদ্রিকং তদ| সফলং ভরিষ্যতি, যা 
দারাবতীং গত্ব। কৃষ্ণ প্রক্ষ্যামীতি বিচার্য্য দ্বারাবতীং গ্রতি নির্গত: | 

সমুদ্রতীরং গত্বা! নাবিকমাহুয় তম্মৈ ভৃরি্রব্যং দত্বা ভিক্ষুকযোগি- 
বিদেশন্থজনানাথাদীনারোপ্য তৈঃ সহ প্রিয়বচনানি ধর্ধাগোষ্ঠীং কুর্বন্ 
যাবদগচ্ছতি, তাবৎ সমুদ্রমধ্যে কশ্চিৎ ক্ষুদ্রপর্বতো দৃষউঃ | তত্র পর্ববতে, 
মহদেকং দেবালয়মাসীৎ। রঃ 

ততো দেবালয়ং গরত্বা দেবীং ভূবনেশ্বরীং ষোড়শোপচারৈরত্যর্চ্য নম- 
তা চ যাবৎ তন্তা বামতাগে দৃষ্টিং নিদধাতি, তাবচ্ছিশীরষ তীপুরুষর়ো- 
মুগলং দৃষ্ট পুরস্থিতভিত্তিভাগে লিখিতানক্ষরানপশ্যৎ | যঃ কোহপি 
গরোপকারী মহাধৈর্যযসম্পন্নঃ স্বকণ্ঠরুধিরেণ ভুবনেশ্বরী ম্চয়তি, তদৈবং 
স্বপুরুযুগলং সজীবং ভবিষ্যতি | ৃ 

এবং লিখিতং ৰাচয়িত্ব! সবিস্ময়ো ধনদঃ পুনরপি নাবমারহা ছারাবতীং 
গত; কৃষ্ণ দৃষট। প্রণম্য স্তৌতি ;_ 
তাঙ্ব না করিলে ইহা সফল হইবে না ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়। বণিক 
দ্বারাবতী পুরীতে যাত্রা! করিল । টু 

অনন্তর বৃণিক্ সাগরকুলে উপস্থিত হইয়া নাবিককে আহ্বান পূর্বক তাহাকে 
খরপরিিত দ্রব্যাদি প্রদান পূর্বক তিক্ষুযোগী, বিদেশী,অনাথ ও দীনব্যক্তিগ্রণকে : 
অণীতে আরোহণ করাইয়া ধর্মগোঠ্ী রচন! করিল। পরে সকলের সহিত মিষ্ট- 
জা করিতে করিতে যখন গমন করিতে আরম্ত করিল, তখন দেখিল, সাগর- 
গে একটি কষ পর্বত বিগ্তমান রহিয়াছে । সেই পর্বতের উপর একটি বৃহৎ 
দেবমশির বিরাজমান । | 

স্তর বণিক্ সেই দেবালয়ে গমন পূর্বক তুবনেশ্বরী দেবীকে যোড়শোপ্রচারে 
ভাও নমস্কার করিয়া যেমন দেবীর বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, অমনি দেখল, 
কট সী ও একটি পুরুষের ছিন্ন দেহ' সংস্থিত মাছে এবং সম্ুখস্থিত ভি্ষিগারে 
ই বা নিখিত আছে, “যদি কোন ধৈর্যানীল পরহিতৈষী ব্যক্তি বব্পনার ক$- 
শোণিত দারা ভুবনেশ্বরীর পুঁজ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই পুরুষ ওলী 
টন পরর্জাবিত হইয়া উঠিবে।” | রি 

উহা পাঠ করিয়া ধলদ বরিকের, নি গুতা, রহিল না। সে 'ফুনরায 



৬৭৬. কালিদাসের খ্রস্থাবলী। 

একোহপি কৃ সক্ৎপ্রণামো, দশাশ্বমেধাঁবস্তেন তুলা: । 

দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কৃষ্ণণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ 

ইতি স্তন শ্রীকৃষ্ণস্ত যোড়শোপচারপূজাং বিধায় নিজনগরমগমত। 

র্ববান্ বন্ধ,ন্ কৃষ্ণপ্রসাদদানেন সন্তাব্য কিমপ্যপূ্ববং বস্তু গৃহীত্বা রাজদর্শ 

নার্থং গতঃ। তথা চোক্তম্ব_ 

রিক্তপাণিস্তু নো পশ্যেদ্রাজানং দেবতাং গুরুম্। 

নৈমিত্তিকং বিশেষেণ ফলেন ফলমাদিশেৎ | 

তথা চ,__ | 

ইঞ্টাং ভার্য্যাং প্রিয়ং মিত্রং পুক্রং চাতিকনীয়সমূ। 

রিক্তপাণির্ন পশ্বেৎ তু তথা নৈমিত্তিকং নরমূ. 

তথা রাজ্ঞো হস্তে কৃষ্ণপ্রসাদং ভৈটকঞ্চ দন্ধা উপবিষ্টঃ | 

ততো রাজা ক্ষে্রযাত্রাঞ্চ পৃ তং ধনদং কমপারপূর্ববৃত্ান্তমপৃচ্ছৎ। 

সোহপি সমুদ্রমধ্যস্থিতভুবনেশরীদেবালয়ৃত্তান্তমকথয়ৎ। তৎ শ্রন্বা নবি 

টি 
এইন্ঈপে স্তব করিতে লাগিল,_একবারমাতর শ্রীক্কষ্ণকে প্রণাম করিলে দশটি 

অশ্বমেধযজ্ের তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; পরন্ত যে ব্যক্তি দশটি, অশ্বমেধ্য্ 

সম্পাদন করে, তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু কুষ্ণকে যে, একবার 

প্রণাম করে; তাহাকে আর জন্মধারণ করিতে হয় না। 

এই প্রকারে স্তব করিয়া যোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা পূর্বক নিজনগরে 

প্রত্যাবৃত্ত হইল। তৎপরে বন্ধুগণকে কৃষ্ণপ্রসাদ দান পূর্বক কুতার্থ করিয়া একটি 

রাজদর্শনার্থ যাত্র। করিল। শাস্ত্রে কথিত আছে, দেবতা রাঙ্গা 

ও গরু ইহাদিগকে রিক্তহত্তে দর্শন করিতে নাই | অধিকন্ত যদি কোন কারণে 

কেহ অত্যাগত হয়; তাহা হইলে ফলপ্রদাম দ্বারা তাহাকে স
ম্ভাষণ করিবে। কেন 

না, ফলগ্রদান ঘ্বারাই ফললাত করা যায়| শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে, প্রিয়তমা 

পরী, প্রি সুদ, শিশু পুত্র ও নিমিভাগত ব্যক্তি, ইহাদিগকেও রিজ্হত্ে 

করিতে নাই । এই কারণেই ধনদ বণিক্ হৃপতির হস্তে কষ্্রসাদ ও একটি গা 

. উপহার দিয়া উপবেশন করিল। , রি সি 
:.... তননতয় রাজ! গুতাতরসনব্ধে প্রশ্ন করিয়া কোন হানা, ৫ 

.: ধনদিকে ঝুঁলিলে) বণিকও সাগরগরতর ভুধরেররী মুশিরের বি. 
১৮ ৪ স্ব ৪৮ 

এনা নর ॥ 



দ্বাত্রিংশৎ-পুস্তলিকা । ৬৭৭. 
শ্নয়ো রাজা তেন ধনদেন সহ ততস্থানং গত্বা দেবালয়ে দেবতা-বামভাগে 
্িতং কবন্ধযুগলমপশ্থৎ। তদনস্তরং দেবতাং মনসি কৃত্বা স্বকণ্ঠে খড়গং 
যাব করোতি, তাবও কবন্ধ্য়ং সশিরম্কং সজীবমভবগ । দেবতাপি 
রাক্ঞো হস্তাৎ খড়গং আক্ৃষাব্রবীত্, ভো রাজন! প্রসন্নাশ্মি, বরং বৃণীষ। 
রাজবীত, তো দেবি! যদি প্রসম্গাসি, তহি অস্ৈ মিথুনায়রাজ্যাং দেহি । 
ততো তশ্মৈ মিধুনায় রাজাং দত্তমূ। রাজাপি ধনদেন সহ নিজনগরমগ- 
মং। 

ইতি কথাং কথয়িত্ব পুত্তলিক1 তোজং প্রতি তণতি, ভো রাজন্ ! চেৎ 
ধোং পারোপকারকরণশক্তিবিষ্ভতে, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্পরাতোজসংবাদে 
সপ্তমোপাখ্যানম্ ॥ ৭ ॥ 

৭ পিস বই পট আছ ৯ 

করল। সেই অদ্ভুত বততান্ত-শ্রবণে রাজার বিশ্বয়ের পরিসীমা রহিল না; তিনি ঈজগাৎ ধনদের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,দেবযৃ্তিরবামপার্থে হট কবি বিদ্যমান রহিয়াছে । তখন রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে দেবত৷ ্মরণ পূর্বক যেমন আপনার কণ্ঠদেশে খড়গাধাত করিতে উদ্ভত হইবেন, অমনি কবন্ধ- টি ছিন্নীর্ষ দেহে সংলগ্ন হইল, তাহারাও পুনজ্জ্াবিত হইয়া উঠিল। এ দিকে ' দবাও নূগতির হস্ত হইতে খড়গ আকর্ষণ পূর্বক কহিলেন, 'রাজন্! আমি প্রসন্ন. ধইলাম, তুমি বর প্রার্থনা কর । রাজা কহিলেন, “দেবি! যদি আমার প্রতি রা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ্পুরুষকে রাজ্য প্রদান করুন। তখন দেবী সেই পুরুষকে রাজ্য প্রদান করিলে, রাজাও ধনদের সহিত মিজ নগরে ... তাত হইলেন। 
ইউলিকা এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়] ভোজরাজকে কহিল, রাজন! যদ্দি নশাে মেইরপ পরহিতৈষিনী শক্তি থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে .: গবেশন করুন| 

মা 
হারার 



অফটমোপাখ্যানম্। 
_7০2৯৯2০৩-__ 

পুনরন্যা পুস্তুলিকা ব্রবীত, শৃণু রাজন! বিক্রমে! রাজা ভূমগুনে 
প্রসিদ্ধ নানাবিনোদাশ্্য্যপ্ঠ তথা পরমকৌতুকাদিকং পরমুখেন 
জানাতি। উত্তঞ্চক 

গাবো গন্ধেন পশ্বাস্তি বেদেনৈব দ্িজাতয়ঃ 
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনা; ॥ 

শয়তাং রাজন্! যো রাজা তবতি, তেন সর্ববাপি লোকাবস্থিতি- 
জ্তব্যা। সর্ববস্ত চিত্তং জ্ঞাতব্যম্। প্রজাঃ সম্যক পালনীয়াঃ | দু দত 

নীয়াঃ। ন্যায়েন ধনোপার্জনং কর্তব্যম্। অথিষু সমত্বং, তান্যোৰ রাজ; 

পঞ্চ মহাযজ্ঞকর্ম্মাণি। উক্তঞ্চ__ 

ঢুষট্য দণ্ড; স্থজনস্য পূজা, ন্যায়েন কোষস্থ চ সংবৃদ্ধিঃ। 

অপক্ষপাতোহধিষু রাজ্যরক্ষা, পঞ্চেব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম্। 
পাপা পেশী শাটার 

অনন্তর (যখন পরদিন ভোজরাজ,সিংহাঁসনে বসিবার উপক্রম করিলেন? তথন। 

অন্য ( অষ্টম ) পুত্তলিকা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন্! শ্রবণ করি”, 

রাজা বিক্রমাদিত্য ধরাতলে প্রসিদ্ধ ও বিবিধ ওঁদারয্যগুণে বিষ ছিলেন। তিনি 

চরগ্রমুখাৎ নীনাপ্রকার কৌতুকাবহ বিষয় অবগত হইতেন। এ বিষয়ে ্রসিদধি 

আছে, গোগণ গন্ধ দারা, ব্রাহ্মণের বেদ দ্বারা» নৃপতিগণ চর দ্বারা এবং অনা 

লোকের! নেত্র হার! দর্শন করে। হে রাজন্ ! শ্রবণ করুন। যিনি রাজা, সক 

লোকের অবস্থিতি (কে কি ভাবে অবস্থান করিতেছে )
 এবং লোকের মনোগত 

তাব পরিজ্ঞাত হওয়া তাহার কর্তব্য। 'রাজা প্র্জাগণকে সম্যক্ গাঁণ*। রে 

দরবিধান, সতায়াহুসারে ধনসংগ্রহ ও প্রাধিগণের প্রতি সমভাব দর্শন করিবেন? 

ইহাই তীহার পক্ষে পঞ্চ মহাষজ্ঞস্বরূপ। শান্ত্রেও কথিত আছে, দুষ্টের দওবিধণ 

জনের পূজা, সটায়াছুসারে কোাগারের বৃদ্ধি প্রাধিগণের প্রতি অগঙ্গণ, 

ওারক্ষা ইহাই রাঙ্গা দিগের পঞ্চ মহাষজ বলির দিদি রান এরি 

ফিরা বাকি) শর গহিত ঘিরোধই' বাকি বকর $ টিনা: | টি. 



দ্বাত্রিংশগ-পুর্ভলিকা ৬৭ 

কিং দৈবকার্ধ্যাণি নরাধিপানাং, কিং বা বিরোধঃ পরিপন্থিভিশ্চ । 
তাদেবকার্ধ্যং জপধজ্ঞহোমা, তদশ্রপ্পাতা ন পতস্তি রাষ্ট্রে ॥ 
এবং বিক্রমে রাজ্যং কুরর্ধতি সতি একদা চারা; ভূমগুলে পরিক্রম্য 

সকাশমাগতাঃ, রাজা পৃষ্টীঃ প্রোচুঃ, তো দেব! কাশ্শীরদেশে মহা” 
সম্পন্ন; কশ্চিদ্বণিগাস্তে । তেন বণিজ পঞ্চক্রোশবিস্তারং তড়াগ- 

ংখানিতম্। তন্মধ্যে জলশয়ানশ্য লক্ষমীনারায়ণম্য শয়্নং কারিতম্ । 
[কং ন লগতি। পুনন্তেন বণিজ জলোদ্গমননিমিত্তং চক্তিগমুিশ্ট 
ণৈর্ধপপূজাহোমাভিষেকাদি কারিতম্। তথাপ্যুদকং ন আগ্বমূ। 

চাহতিথিক্নঃ সন্ স বণিক তড়াগপাল্যুপরি উপবিশ্ব প্রতিদিনং দিব 

ত,অহো! কেনাপুপায়েলোদকং ন লগতি, বৃথা শ্রমে জাতঃ। ইত্তি 
দা তড়াগপালুপরি উপবিষ্টে সতি গগনে অমানুষী বাগাসীৎ। 
মিতি? তো বণিক্পুক্্র! কিমর্থং নিশ্বসিসি ? দাত্রিংশলক্ষণযুক্তল্ট . 

বন্য করক্তেন যদা তড়াগং সিচ্যতে, তদা বিমলোদ্কং ভবিষ্যতি, 

মথা। তত শ্রুত্বা তেন বণিজ তড়াগপালুপরি মহদননচ্ছত্রং কারিতম্। 

জার কেবল এইটি লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, রাজ্যমধ্যে যেন কোন প্রকারে 
শগাত না হয়। | 
এই প্রকারে রাজা বিক্রমাদিত্য বাজ করিতেছেন, একদা কতকগুলি চয় 

যর পরিভ্রমণ পূর্বক রাজার নিকট উগ্িত হইল এবং নৃপতিকর্তৃক জিজালিত 
ই্া কহিল, “দেব! কাশ্মীররাজ্যে এক মহাধনবান্ বণিক বাদ করে। নে 
ধক্োশ বিস্ৃত একটি ভড়াগ খনন করিয়াছে। সেই তড়াগগর্ভে জলশায়ী 
্বীনারায়ণের শয়নস্থান বিরচিত হইয়াছে? কিন্তু তড়াগে জল উখিত হয় নাই! 
ধন সেই বণিক্ পুনর্কার ব্রাঙ্গণ বার! চক্রপাণির উদ্দেশে জপ, পূজা, হোঁধ, 
[ভিষক গরডৃতি সম্পাদন করিল ) কিন্তু তথাপি জল উঠিল না। তখন বণিক্ 
তিগয দুঃখিত হইয়া তড়াগের কৃলে বঙ্গ প্রতাহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফলিত 
বমিতে ঘাগিল, হায়! কি উপায় করিলে তড়াগে জল উঠিবে? আমার গ্রত্ 
গতম বিফল হইল 1 এইকপে ধণিক্ চিস্তামগ্ন আছে, এমন সময় দৈবধাজী 

উল ফে এ কি? হে বণিক্পুজ | কেন তুমি দীর্ঘনিখাস ফেলিতেছ? খা্িশং- 
কোন পুরুষের কঠাভ ঘা ধছি এই তড়াখ অভিথিক্ত করিতে শাক 



৬৮৬. কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

তন্মিন্ ছাত্রে তোক্ত,ং স্বদেশবাসিনো৷ জনাঃ সর্বে সমায়ান্তি, তত্র স্থিত 

অধিকারিণস্তেষাং বিদেশবাসিনাং পুরতঃ এবং বদস্তি, ষঃ কোহপি স্বকণ্ঠ- 
রুধিরেণ তড়াগং সেচয়িষ্যতি, তস্মৈ শতভার স্থবর্ণং দীয়তে। ইতি জ্- 

বচঃ সর্বে শৃর্স্তি, ন কোইপি তৎ সহসা অঙ্গীকুরুতে | ইতি মহচ্িতর 

দৃষ্টম্। 

তেষাং বচনং শ্রত্বা বিক্রমার্কো রাজ স্বয়ং তত্রগতো জলাশয় 

বিফ্কোর্ধহাপ্রাসাদমতিমনোহরং তথা বিশালং তড়াগং দৃষ। চ বিশ্ব 
গতো স্বমনসি বিচারয়তি। ইদং তড়াগং স্বকণ্ঠরক্তেন সেচয়িষ্যামি চে, 

তহি ইদং জলৈঃ পরিপূর্ণং ভবিষ্যতি। তদরা চ সকললোকস্যোপকারে 

ভবিষ্যতি। ইদং মম শরীরং সর্ববথা বর্ষশতং স্থিত্বাপি নাশং যাস্ততি, 
অতো মহতা পুরুষেণ শরীরে মমত্বং ন কার্ধ্যং, পরোপকরণার্থং শরীরমপি 

দাতব্যম। উত্তঞ্ক__ 
শতমপি চ শরদ্াং জীবিতং ধারয়িত্বা, 

শয়নমপি শয়ানঃ সর্ববথা নাশমেতি। 
- সপ শশী তি _ 7 পিল টি ০ ৮ শপ শীপশিপীশ্টিপিশীপিিপপী তি শশী শ

িট পপি শশী ০ 

শপ পিপপপ পালা পাপ শপে 0 

দৈববানী গুনিয়! বণিক্ সেই তড়াগের তটে একটি বৃহৎ অননছতর স্
থাপন করিগেন। 

প্রতাহ শ্বদেশবাসী লোক সকল সেই ছত্রে আহারার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল । 

সেই অক্নছত্রের কার্য নির্বাহার্থ যাহারা নিযুক্ত ছিল, তাহারা অভ্যাগত বিদেশ 

ব্যক্তিদিগের সন্মুধে এই কথা বলির্তে লাগিল থে, “যে কেহ আপনার কণ্ঠর 

দ্বার! এই তড়াগ অভিবিজ্ত করিবে, তাহাকে শততার স্ুব্দমডরা প্রত হইবে 

সকলেই এই কথা গুনিল; কিন্তু কেহই সহসা (
কণঠরজদানে ) সবক হইল না! 

রান!) এইবূপ মহদাশ্চ্যয ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া 
আসিয়াছি। 

রাজ বিক্রমাদিত্য এই কথ শুনিয়। তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে শ্বযং উপস্থিত 

ছইলেন; তথায় জলাশয়ন্থ মনোহর বিছুমন্দির ও বিশাল তড়াগাদর্শনে 
বিগত 

ই তিনি মুনে মনে চিতা করিলেন, “দি আমি নিজ কর
 ঘারা এই 

শরতিষিক্ত করি, তাহা হইলে ইহা৷ জলে পরিপূর্ণ হইবে; তখন 

টিপকার হইবে । শতবর্ষ জীবিত থাকিলেও 
তৎপরে আমার 

হইবে 7 পুতরাং শরীরে মমতা করা! মহাপুরুষের 
কর্তব্য নে হ 

কী 

ন্ ১৫ 8 
এ হু প্রীণধার মা া 

) 
্ ্ রঃ রঃ ডি চি দূ 

॥ 
৪৬ ৯ ডি 7. 

2 1 8 ৫ রি 3 ॥ 

টি এন ১৪ 5 জে 

এই দেহ পর 



াত্রিংশং-পুত্তলিকা ৬৮১ 
সুলভ-বিপদি দেহে সর্বলোকৈকনিন্দ্যং 
ন বিদধতি মমত্বং যে হি লোকোত্তরান্তে ॥ 

সর্ববদৈব রুজাক্রান্তং সর্ববদৈব শুচো গৃহম্। 
সর্বদা পতনপ্রায়ং দেহিনাং দেহপঞ্জরম্ ॥ 

তৈরেব ফলমেতস্য গৃহীতং পুণ্যকম্্মাভিঃ | 

বিরজ্য জন্মনঃ স্বার্থে যৈঃ শরীরং কদধিতম্ ॥ 

এবং বিচার্ধ্য পুরস্থিতপ্রাসাদগতজলশয়ানস্য বিষেগঃ পুজাং বিধায় 
নমন্তত্য চ তণতি, তো জলদেবতে ! ত্বং দবাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তস্ত পুরুষন্ত 

কঠরক্তং বাঞ্ছসি, তহি মমানেন কণ্টরক্তেন তৃপ্ত। সতী ইদং ভড়াগং জলৈ: 
গরিপরণং কুরু, ইত্যাক্ত যাবৎ কণ্টে খড়গং করোতি, তাবদ্দেবতয়! খড়গ: 
দা ভগিতম্, হে বীর ! তবাহং প্রসন্নাম্মি, বরং বৃণীস্ব। 

রাজা অবদ, যদি মম প্রসন্না জাতাসি, তহি ইদং তড়াগং জলৈঃ পরি 

রদ কুর। 

যায শয়ান থাকিলেও এই দেহ নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে । দেহে সর্বদাই বিপ 
সুনত অর্থাৎ সর্বদাই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবন1; স্থৃতরাং যাহাতে সমাজে নিনানী. 

হইতে হয়, শরীরে সেরূপ মমতা প্রদর্শন কর্তব্য নহে । দেহে যাহার মমতা 
নাই, সেই ব্যক্তিই লোকাতীত পুরুষ । শরীরিগণের শরীরপঞ্জর নিয়তই 
ব্যাধিতে আত্রান্ত, শোকের আগার ও নিয়তই পতনোনুখ | স্বার্থসাধনোদ্ধেশে 
যেদেহ বিনষ্ট করা যায়, জন্মের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুণ্যকর্মানুষ্ঠান করিলে তাহ 
দ্বারা এই দেহের (প্রকৃত ) ফললাভ হইয়া থাকে 1” 

বি্রমাদিত্য এই প্রকার বিচার পূর্বক পুরোবর্তী মন্দিরস্থ, জলশায়ী হরিক় 
অনা ও প্রণাম করিয়া বলিলেন, “হে জলদেবতে ! আপনি দ্বাত্রিংশৎ-লক্ষণ- 

বিশিষ্ট পুরুষের কণ্ঠশোণিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; সুতরাং আমার কঠরুষ্ির দ্বারা 

ধ্বীত হইয়া এই তড়াগ সলিলপূর্ণ করুনণ' এই বলিয়া নরপতি যেমন কঠবেশে 
'পাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি দেবতা তাহা ধরিয়া .ফেলিলেন ;-. 
ঘলিলেন, “হে বীরবর! আমি তোমার প্রতি সন্তষ্ট হইলাম) তি বর 
্া্ঘনা। কর | 

রাজা বলিলেন, 'দেবি ! বি আমার প্রতি রদ হইয়। থাকেন, তাহা ই? 
৭ ভাগ অর করুন 



পুনর্দব্যা ভণিতমূ, (ভো রাজন্! স্বং কন্মীৎ, স্থান, ্বরিতং নিচ্ছি 
যাব পশ্ঠসি, তাবৎ জূলৈঃ পরিপূর্ণং ভবিষ্যতি। তচ্ছ্ত্বা রাজ৷ স্বরং 
তড়াগপালিং গতঃ তড়াগঞ্চ জলৈঃ পরিপূর্ণমতৃৎ। রাজা বিক্রমোইপি 
স্বনগরমগমতড। 

এবং কথাঃ কথয়িত্বা পুত্তপলিকা। চোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! তয় 

এবমৌনার্যয-পরোপকারপ্রভৃতয়ে গুণ! বিদ্যন্তে পৎ, তহি অস্মিন সিংহা- 

মননে সযুপাবিশ। 
ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্মরা-ভোজসংবাদে 

অষ্টমোপাখ্যানম্ ॥ ৮ ॥ 

নবমোপাখ্যানম্। 
০৪৯১০ 

পুনরন্যা পুশুলিকাব্রবীত। বিক্রমে রাজ্যং কুর্ববতি ভট্িমন্ত্রী বৃব। 
উপমন্ত্রী গোবিন্দো বভৃব | চন্দ্রশেখরঃ সেনাপতিঃ| ত্রিবিক্রমঃ পুরো- 
হিতঃ। তস্য ত্রিবিক্রমন্ত পুক্রঃ কমলাকরঃ। স পিতুঃ প্রমাদাৎ ঘৃতৌ- 

তরঁধন দেবী পুনরায় কহিলেন, “রাজন! তুমি এই স্থান হইতে ( তড়াগগর্ 

হইতে ) উিত হও; তৎপরে যেমন দৃষ্টিপাত করিবে, অমনি এই তড়াগ ভুলে 

ুর্ণ হবে ।' রাজ! এই কথা শুনিয়া স্বরিত-পদ়ে যেমন তড়াগের তটদেশে উ্থিত 

হইলেন, অমনি সেই জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হইল। রাজা বিক্রমাদিত্যও আপনার 

রাজধানীতে এত্যান্বত হইলেন । 

প্ুক্ঙ্গিকা এই কাহিনী বর্ণন করিয়া ভোজরাদ্দকে কহিল, রাজন্! যদি 

জাানাতৈ এই একার ওরঁদারম্য ও পরোপকারিতাদি ওপ বিদ্যমান থাকে; ৩? 

এই মিংহায়নে উপবেশন করুন। 

পুনরায় অন্য ( নবম) পুত্তলিকা বলি
তে আরম্ত করিন। বিক্রমাদিত্য যখন 

রাজ্যপাল করেন, তখন 
ভটি তাহার মন্ত্রী গোবিন্দ উপমন্ত্রী 5 

সহকারী ম্তরী) 

ন্ুশেখর সেনাপতি বং জিরিজম তাহার গ্রুরোহিড ছিনের।, রিকি 

পুতের নাম কমলাবর | -পিতার প্রসারে কম্লাক
র সার তো এর রস 



শহু-পুত্তলিকী। ২৮৬: 

নং তুক্ঞা বনীভষণতান্লাদিনা শরীরসম্পু্ট বিবযন্খমনূতবন্ 
উষ্ঠতি স্ম। 

একদা পিত্রোক্তম্, রে পুত্র! ব্রাহ্মণজন্ম প্রাপ্য ত্বয়া কথমেবং স্থীয়তে 

চ্াবত্তা। ? অয়মাত্বা জন্মশতং নানাযোনিং প্রাপ্রোতি, ব্রাহ্মণকুলে 
চল মহতা পুণোম লত্যতে, তন্লবপি ছুষ্টাচারো জাতঃ। সর্বব্থা বহিরৈব 
সি, ভোজনকালে গৃহমীয়াসি, অনুচিতমেতত ত্রয়া ক্রিয়তে, তবায়ং 
বিদ্যাত্যাসকালঃ ৷ অস্মিন কালে বিষ্ভাত্যাসং ন করোসি চে: উত্তরত্র 

মহান্ সন্তাপো ভবিষ্যসি। উত্তর 

যে বালভাবে ন পঠস্তি বিদ্যাং, কামাতুরা যৌবননফটচিত্তাঃ। 
তে বৃদ্ধকালে পরিডূয়মানা, দহাস্তি গাত্রে শিশিরেইপবস্ত্রাঃ ॥ 
যেষাং ন বিষ্ঠা ন তপো ন দানং, ন চাপি শীলং ন গুণো। ন ধর্মঃ | 

তে মর্তালোকে ভূবি ভারভূতা, মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরস্তি ॥ 
অশিন্ সংসারে পুরুষস্ত বিদ্যায়াঃ পরং ভৃষণং নাস্তি 

বিদ্ভা নাম নরস্থ রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং, 

বিষ্ভা ভোগকরী বর্শঃশুতকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ। 

ইতালি দ্বারা শরীরপোষণ পূর্বক ,বিষয়স্বধসস্তোগ করিয়া কালর্ধাপন 
করিতেন 

একদা'পিতা (কমলাকরকে সন্বোধন করিয়া ) কহিলেন, বৎস! ব্রার্মণগৃছে' 

লা করিয়া তুমি কেন এরাপ স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়াছ? আঁঝ্বীকে শত 
ধ্যজন্ নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়? মহাপুণ্যফলেই ব্রাঙ্মণবংণে জন্ম? 

ধা থাকে; তুমি সেই ব্রাঙ্মণবংশে জশ্ষিয়াও কদীচারী হইয়াছ। নিরধর 
বাহিরে বাহিরে থাক, কেবলমাধ্র আহারের সময় গৃহৈ' উপস্থিত হও) হী 
মমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত; তোমার এই বিস্তীশিক্ষার সময় ) এ সমক্ধে 
ঈবিদ্াত্াস না কর, উত্তরকাঁলে যহা কষ্ট পাইতৈ' হইবে। শান্তেও কৰি 
থাবা বি শিক্ষা না করে এবং যৌবনাবস্থায কামার্ত হইয়া 

ই, শীতকালে বন্তরহীন 'বযক্তি' যেমন কষ্ট" পায়, তাহাকেও গেইস্প 

উকি যাহাঁির্সের' বিভা নাই তগন্তী নাই; দি 
না মাই গুপ নাও ধঈ নাস! তাহীযী ঘরালোকে পুথিবীর ভীবৃরাগ ? 



৬৮৪. কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

বিষ্ভা বন্ধুজনে৷ বিদেশগমনে বিষ্তা পরং দৈবতং, 

বিদ্যা রাজন পুজ্যতে ন হি ধনং বিষ্ভাবিহীনঃ পণুঃ। উত্ত্চ_ 

কিং কুলেন বিশালেন বিষ্ভাহীনম্ত দেহিনঃ | 

অকুলীনোহপি যো বিদ্বান্ দৈবতৈরপি পূজ্যাতে ॥ 
রে পুক্র! যাব্দহং জীবামি, তাবৎ বয়! বিষ্যৈবাভ্যসনীয়া ৷ অভ্যন্ত- 

বিষ্ভা তব সকলমপি বন্ধুকৃত্যং করিষ্যতি। উক্তঞ্চ-_ 
মাতেব রক্ষতি পিতেব হিতে নিযুউ-ক্তে, 

ভাধ্যেব চাভিরময়ত্যপনীয় খেদম্। 

কীর্তিঞচ দিক্ষু বিতনোৌতি করোতি বিত্ত, 

কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা ॥ 

এবং তৎ পিতৃবচনং শ্রাত্বা পশ্চান্তাপযুক্তঃ কমলাকরো৷ নিজমনমি 

চিন্তয়ামাস। যদাহং সর্ববজ্ঞধো ভবিষ্যামি, তদাস্ত পিতুমুং দ্রক্ষ্যামি, 
ইত্যুক্তু1 কাশ্মীরদেশং জগাম ; তত্র চন্দ্রমৌলিভট্োপাধ্যায়সমীগং গন 

তাহার৷ মন্ুষ্যদেহধারী পশুরূপেই বিচরণ করে। এই সংসারে বিদ্যা অপেক্ষ। 

পুরুষের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার আর নাই। বিদ্া মন্থুয্যের সমূজ্জল রূপ ও গপ্তধনন্বরণ। 

বিস্ত! যশ ও নুখদাত্রী) বিদ্যা! গুরুজনের গুরু 7 বিদেশে বিষ্াই প্রকৃত বন্ধু; বিস্তাই 

শ্রেষ্ঠ দেবতা, বিষ্তা রাজাদিগের নিকটেও পৃজনীয়, বিষ্ভার সমান ধন নাই) বিস্তা 

হীন ব্যক্তি পণ্তর তুল্য । যাহার বিষ্তা নাই, মহৎকুলজাত হইলেও তাহার জন 

বিফল। বিদ্বান্ ব্যক্তি অকুলীন হইলেও দেবগণ তাহার দম্মাননা করিয়া থাকেন 

বৎস। যতদিন আমি জীবিত থাকি, ততদিন বিস্তা শিক্ষা করা তোমার উচিত। 

বিসতাশিক্ষ! করিলেই সেই বিষ্যা (পরিণামে ) তোমার নুদের সায় কার্য (হি 

সাধন )করিবে। শাস্ত্রে কধিত আছে, বিষ্তা জননীর ন্যায় পালন করেন 

পিতার ন্যায় হিতকর কার্েয নিযুক্ত বরেন, পত্বীর সায় কেশ দূর করিয়া চি 

বিনোদন করেন, দশদিকে যশোবিস্তার করেন এবং বিস্তাই অর্থ উপার্জন করিয় 

দেন? সুতরাং কল্পলতিকার স্যায় বিদ্ধ কোন্ কর্ণ সিদ্ধ না করিয়। 
দেন রী 

. পিতৃগ্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া কমলাকর অন্থতাপে সন্ত হইয়া রানি 

মনে চিন্তা! করিলেন, 'যদি আমি সর্বজ্ঞ হইতে পারি, ৪৮৯৮ 

মুখ ধেখিব? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিমি কার্গীরদেশে 
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ধর প্রণম্যোক্তবান্, ভোঃ স্বামিন্! অহং মূর্খ:, ভবভাং নামধেয়ং শ্রত্বা 
ব্াত্যাসার্থমাগতঃ | ময়ি কৃপাং বিধায় যথা বিদ্যা ভব্তি তথা বিধেয়ং 
্মন্তিরিতি পুনর্দগুবৎ প্রণামমকরোৎ । ততস্তৈরজীকৃতম্। অহনিশঞ্চ 
স্মোং শুশষামকরোত | উক্তঞ্চ__ | 

গুরুশুশ্রীষয় বিদ্যা! পুক্কলেন ধনেন বা। 
অথবা বিষ্যায়া বিষ্ভা চতুর্থী নোপপদ্ঠতে ॥ 

এবং শুশীষাং কুর্বতো মহান্ কালো গত; । একদা উপাধ্যায়স্তস্থো- 
পরি কৃপাং বিধায় সিদ্ধসারস্বতমন্ত্রোপদেশং কৃতবান্। তেনোপদেশেন 
র্ধাজ্ঞা ভূত্বা স কমলাকর উপাধ্যায়স্তানুজ্কাং গৃহীত্বা স্বনগরমগমত | 
া্গবশাৎ কাঞ্চীনগরমগচ্ছ। তত্র রাজা নরেন্দ্রসেনঃ, তস্য নগর্য্যাং 
নরমোহিনী নান্নী কাচিৎ বনিতা অস্তি। সা রূপেণ অদ্বিতীয়া, তাং যঃ 
কোইপি পশ্যতি স কামজ্রপীড়িতঃ উন্মাদাবস্থাং প্রাপ্রোতি। যঃ পুনঃ 
ন্তোগার্থ, তয়া সহ নিদ্রাং করোতি, তশ্ত রক্তং বিন্ধ্যাচলবাসী কশ্চি- 
ক্ষ; পিবতি, স নির্জীবো ভবতি। 
ক 

2৯০১১০৯০০১০ হার চন্্রমৌলি ত্টনাম৷ উপাধ্যায়ের নিকট গমন ও দগ্ডবং প্রণাম পূর্বক 
কহিলেন, “প্রভো! আমি মূর্খ আপনার নাম শুনিয়! বিদ্যা শিক্ষার্থ আদিয়াছি; 
বাধতে আমার বিদ্যাত্যাস হয়, শ্রীমান্ আপনি কপ! করিয়া তাহা করুন ” এই 
যা কমলাকর পুনরায় তাহাকে প্রণাম করিলেন । তখন উপাধ্যায় স্বীকৃত হইবে কমলাকর অহনিশি তাহার সেব! করিতে লাগিলেন । প্রসিদ্ধ আছে, গুরুর “ধ, প্রভৃত অর্থ ও বিদ্যা দ্বারাই বিদ্যালাভ হয়? ইহার চতুর্থ উপায় নাই। 

এই প্রকারে গুরুসেবা করিতে করিতে বহুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন যায় তাহার উপর কপাপ্রদর্শন পূর্বক সিদ্ধসারম্বতমন্ত্ররে উপদেশ দিলেন। 
"দেশের প্রভাবে কমলাকর সর্ব, হইয়া উপাধ্যায়ের অন্মতি গ্রহণ পূর্বক 

দিনগরে যাত্রা করিলেন। গ্মনকালে পথিমধ্যে কা্ধীনগরে উপস্থিত হইলেন। পরেন সেন এ নগরীর অধীশ্বর | সেই নগরীতে নরমোহিনী নামে এক রষণী বাস, করিত) সে রূপে ধিতীয়া, যে ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যক্ষ করে, সে কামজরে ওউস্াদ হয়। ঘে তাহার সহিত এক শধ্যায় নিত্রিত হয়, বিদ্বযাচন্- “ক রাক্ষম আসিয়া তাহার রক্ত পান করে? সুতরাং তাহার মৃত্যু ঘটে। ; 



৬৮৬ কালিদামের এক্খাখলী। 

কমলাকরোহপ্যেতৎ কৌতুকং দৃষ্ট1। নিজনগরহ্ষগীদৎ। তমাগত, 
দৃষ্ট। মাতাপিত্রাদীনাং মহান্ উতসবো। জাতঃ। দ্বিতীয়দিবসে গত 
সহ রাজভবনং গত্বা রাজ্জে আশীর্নধাদং অদাত, সভায়াং নিজবৈদগ্যং ট 
অদর্শয়ৎ। 

ততে। বিক্রমার্কেণ বন্ত্াদিনা সন্তাব্য পৃঃ, ভো৷ কমলাকর ! তং ফন্্ 
দেশে গতস্তত্র কিং চিত্রং দৃষ্টম্? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! তস্মিন দেশে 
কিমপি-ন দৃষ্টম্। পরম্ব আগমন-সময়ে কাঞ্চীনগরে অপূর্ববমেকং কৌতু 
কঞ্চ দৃষ্টম্। 

রাজ্ঞোক্তং, কিং দৃষ্টং, তৎ কথয়। 

কমলাকরেণোক্তম্, কাঞ্চীনগরে নরমোহিনীনান্নী কাচিদ্বনিতা 
অস্তি। যস্তাং পশ্যতি, স উন্মাদং প্রাপ্পোতি। যস্তয়। সহ নিদ্রাং করোতি, 

তন্চ রক্জং বিস্ব্যাচলবাসী কম্চিদ্রাক্ষসঃ সমাগত্য নরমোহিন্তা রূপং দৃষট। 
বিশ্বায়ং প্রাপ্ত; পিবতি। ততঃ স নিজীবো ভবতি। এতৎ কৌতুকং 

ময়। দৃষউম্। 

কমলাকর এই কৌতুক দর্শন করিয়া নিজ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে 

দর্শন করিয়। তাহার মাতাপিতার মহান্ আনন্দ জন্মিল। পরদিন কমলাকর 

পিতার সহিত রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাঙ্জাকে আণীর্বাদ করিলেন? সভাতে 

নিজের বিদ্যানৈপুণ্যও প্রদর্শিত হইল । 

অনন্তর রাজ! বিক্রমাদিত্য বস্ত্রাদিদান দ্বারা তাহার সম্মাননা করিয়া জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “কমলাকর ! তুমি যে দেশে গিয়াছিলে, সেখানে কিছু আর্য 

দেখিয়া কি?” 

কমলাকর কহিলেন, 'রাজন্ ! সে দেশে কিছুই আশ্চর্য দেখি নাই; কিন্ত 

(গৃহে) আগমনকালে (পথিমধ্যে) কাঞ্ীনগরে এক অপূর্ব কৌতুক দর্শন 

করিয়াছি । 

রাজা বলিলেন, কি দেখিয়াছ, বর্ণন কর। 

কমলাকর কহিলেন, কাঞ্ষীনগরে নরমোহিনী 

তাহার্কে বে'ব্যর্তি দর্শন করে) সেই উন্মাদ হয। যে তাহার সহিত একর 

নিরি' হা ্যাচনবাসী কোন রাক্ষস খাসিয়া বির বখুলোণিও 
করে এবং মোহিগীর রানে বিগ প্রা রা যে বাকি 

নামে এক রমণী আছে। 
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ততো রাজা ভপিতদ্, ত্বং তি আগচ্ছ, তত্র গচ্ছাবঃ। ইতি তেন 
নহ রাজা কাঞ্ষীনগরমাগত্য নরমোহিনীরূপং দৃষ্ট। বিস্ময়ং প্রাপতস্তস্তা 
[ং গভঃ। তয়া পানপ্রঙ্ষালনাভ্যঙ্-স্তগন্ধপুষ্পাদিন] সম্ভাবিতা । উক্ত, 
[জা রাজন! অন্তাহং ধশ্যা জাতাম্মি, মম গৃহং শ্াঘ্যমভৃৎ তবচ্চনরণ- 

্রসাদেন। 
অগ্থ মে সচিরাৎ কালাৎ শ্লাঘনীয়মতৃদিদম্। 
ুত্মৎপাদাম্তুজল্পর্শসম্পন্নানুগ্রহং গৃহম্ ॥ 

স্বামিন! মম গৃহে তোজনং কাধ্যম্। 

রাজ্ঞা উক্তম্, ইদানীমেৰ ভোজনং কৃত্বা সমাগতোহস্মি। ততস্তয়। 
নটিকা দত্তা। এবং রাত্রৌ প্রহারো গতঃ। সা নরমোহিনী নিত্রাং গতী। 
দতীয়প্রহারে রাক্ষসঃ সমায়াতঃ। রাজ। রাক্ষসধরং শ্রত্বা স্বয়ং 
সাং স্থিতঃ। টি রিযারিরারারাররারারারা 

গান করে। তাহার মৃত্যু ঘটে। আমি এই আশ্র্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া 
গাসয়াছি। 

রাজা কহিলেন, “তবে চল, আমরা ছুইজনে তথায় যাই। এই বলিয়া রাজা 
জমাদিত্য কমুলাকরের সৃহিত কাক্ধীনগরে উপস্থিত হইলেন এবং নরযোহিনীর 
পর্ন বিন্মিত হইয়া তাহার গৃহে গমন্ন করিলেন। নরমোহিনী বাজার 
শাপর্ষালন, তৈলাদি অত্যঙ প্রদান ও স্মপন্ধপুষ্পাদি সমর্পণ দ্বারা! রাজাকে 
নিত করিয়া বলিল, 'রাজন্! আমি অদ্য ধন্ত হইলাম; আপনার পদার্ণন- 
দে আমার গৃহও অদ্য পবিজ্র হইল। বহুদিনের পর অদ্য আমার এই স্থান 
মাসী এবং আপনার পাপন্মপরণনূপ মন্ুগ্রহে এই গৃহ পবিত্র হইল । প্রো! 
খনি ঘা আমার এই গৃছে তোজন করুন । 
ধা কহিলেন, 'আমি এইমাত্র আহার করিয়া আসিতেছি» তখন সেই 

* রাছাকে তাস প্রদান করিল। এইক্রপে রাক্রি এক প্রহর অতীত হইলে 
'যাহনী নিদ্রিত হইল। দ্বিতীয় গ্রহর রাত্রিকালে রাক্ষম উপস্থিত হইল। 

'দশদ পাইয়া রাজা পশ্াদৃভাগে (বুঝ্কায়িতভাবে ) অবস্থিত রহিচ্ধের। মদ উপহিত হইল, তখন গৃছে পরছলিত দাগ জিতেছিল ব্ষস ফেব নরযোছিনী একাবিদী ঘহিযাছে, আর কেহ দাই। অত 
রে 

না দেখিয়া রাঙ্ষম তথ হইতে বহিনর্ত হইল। যে মঞ্চে নরযোহিমী 



৬৮৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী ৷ 

ভূরি প্রন্থলিত। দীপাস্তাবদ্রাক্ষদ আগত: । 

একৈব দৃষ্টা তেনৈব কেবলা নরমোহিনী । 
তত্র কিঞিনস দৃষ্টা রাক্ষসো! নির্গতত্ততো নরমোহিন্তা মঞ্চ, যাবং 

পশ্ঠাতি, তাবৎ সা একা স্বপ্তা অস্তি। দ্বিতীয়ঃ কশ্িম্াস্তি। নির্গমন, 

সময়ে রাজ্ঞা ধূতো মারিতশ্চ রাক্ষদঃ। তংকোলাহলং শ্রন্থা সা নর. 
মোহিনী নিদ্রাং বিহবায় হত রাক্ষমং দৃষট রাজানং ভণতি, ভো| রাজন 
তৎপ্রসাদাদহং নির্ভয়া জাতা, অগ্য প্রভৃতি রাক্ষসোপদ্রবো গন: ঢং. 
কৃতোপকারাৎ কথমহমুত্ীর্ণা ভবামি। তহি স্বামনুসরামি। তয় ফর 
চ্যতে তদহং করিষ্যামি। ৃ | 

রাজ্ঞোক্তম্, যদি ময়োক্তং করিহ্যসি, তহি কমলাকরং ভজস্ব। সা 
নরমোহিনী কমলাকরমতজৎ, বিক্রমোহপুজ্জয়িনীমাগত;ঃ| 

ইমাং কথাং কথয়িত্ব! পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন! তয় 
এবং ধৈ্য্যং বিদ্যাতে চে, তহি অস্মিন সিংহাসনে সমুপবিশ। | 
ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাধ্যানে অগ্সরাতোজসংবাদে নবমোপাখ্যানম্ 

নিক্রিত ছিল, রাক্ষস দেখিল, তথায় অন্য কেহ নাই, কেবল একাকিনী নর 
মোহিনী প্রস্থপ্ড রহিয়াছে। যখন রাক্ষস সে গৃহ হইতে বহিগৃর্তি হয়, রাষজ 
বিজ্রমাদিত্য সেই সময়ে তাহাকে সংহার করিলেন। তখন মহ্াকোলাহ, 
উপস্থিত হইল) সেই কোলাহলশব-শ্রবণে নরমোহিনীর নিদ্রাতঙ্গ হইন; ৫ 

রাক্ষসকে নিহত দেখিয়া রাঁঞজাকে কহিল, রাজন! আপনার প্রদাদে এব 

আমি নির্ভয় হইলাম, অদ্য হইতে রাক্ষসের উপত্রবও দুর হইল। আপনার ₹ 

উপকার আমি কিরূপে উততীর্ঘ হইব? আমি আপনার অন্ুগামিনী হইতে ই 
করি। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব ।” 

রাজা বলিলেন, “আমি ষাহা! বলিব, যদি তাহা পালন করিতে তুমি মত হ 

তাহা হইলে এই কমলাকরকে ত্জনাকর ॥ নরযোহিনী (রাজার আদেশে 

: কমলাকরফেই তঙ্না করিল) রাজা বিক্রমাদিত্যও উদ্জযিীতে পরা 

এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া পুত্তলিফা তোজরাজকে কহিল! রাজদ্! 
নাতে মেইপ ধৈর্য থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন কর 



দশমোপাখ্যানম্। 

পুনরন্তা৷ পুত্তলিকা! কথয়তি।. শ্রয়তাম্ রাজন্! বিক্রমার্কে রাজ্যং 

র্বতি কশ্চিদ্যোগী উজ্জয়িনীং প্রতি আগতঃ। স চ বেদশাস্তরবৈষ্ভাক- 

জ্যোতিষগণিততরতশান্্রীদিসকলকলাবিচক্ষণঃ। কিং বন্তুনা, তত্সদৃশো- 

ইন্নো নাস্তি, সাক্ষাৎ সর্বজ্ঞ এব। 

একদা বিক্রমো৷ রাজ৷ তন্ত প্রসিদ্ধিং শ্রুত্বা তমাহ্বাতুং পুরোহিতং 
প্রেষিতবান্। পুরোহিতোহপি তদস্তিকং গত্বা নমস্কৃত্যাব্রবীৎ, তো 

স্বামিন্$ রাজা ভবন্তমাহবয়তি, তত্র গন্তব্যম্। 

যোগিনোক্তম্, তহি গম্যতাং, তত্র গত্বা রাজানং প্রতি ভণিতম্, ভো 

বা্ন্। বঞ্চেত মন্ত্রপাধনং করিষ্যুসি, তহি তেন জরামরণরহিতো ভবিষ্যসি। 
রাজ্জোক্তম্, তং মন্ত্র মমোপদিশ। অহং মন্ত্রং সাধয়িষ্ামি। ততো 
যোগী তন্মৈ মন্তরমূপদিশ্য ভণিতম্, ভো রাজন্। অমুং মনত বরহ্া্য্য 
্বমেকং পতিতা দুর্বান্ধুরৈর্দশাংশহবনং অগ্লৌ কৃত্বা, ততঃ পূর্ণাহুতিসময়ে 

অন্ত (দশম) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। যখন বিক্রমা্দিত্য 
রঙ পান করেন, তখন একদিন একটি 'ষোগী উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। 
মেই যোগী.বেদশাস্্, চিকিৎসাশাস্ত, জ্যোতিষ, গণিত, সঙ্গীতবিদ্তা এবং সকল 
বলাধিদ্ায পারদরশী। অধিক কি, তাহার তুল্য আর কেহই ছিল না, তিনি 
মান সর্বজস্বরূপ | 

একদা বিক্রমাদিত্য সেই যোগীর সুখ্যাতি শুনিয়া তাহাকে আহ্বান করিবার 
ই পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন। পুরোহিত তাহার নিকট গমন পূর্বক 
"বার করিয়া কহিলেন, স্বাধিন্! রানা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন; 
এব তথায় চলুন |. 

| 
যোগী কহিলেন, “চলুন” এই বলিয়া রাজার নিকট উপস্থিত “হইয়া বলি- 

৯) রাজন! যদি আপনি মন্্রাধন করেন, তাহা হইলে জরামরণরহিত হইসে : 
উর কহিলেন, “তবে সেই মন্ত্র আমাকে প্রদান করুন, আমি উহার নর 

_. তধন যোগী রাজাকে সেই মন্ত্র উপদেশ দিয়া কহিলেন, 'রাজন্:.:. 
-গিবে থাকিয়া এক বৎসর যাধ্থ এই মন জপ এবং মর্বাদল দ্বার! অস্িঃ: 



৬৯০. কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

হোমকুগ্ডা কশ্চিৎ পুরুষঃ ফর্পহস্তে৷ নির্গত্য তয়ুলং তব দাস্াতি। ত- 

ফলভক্ষণেন ত্বং জরামরণরহিতো৷ বজ্বকায়্চ ভবিষ্যসীতি রাজের 

দিশ্য স যোগী নিজস্থানং গতঃ। ৪ 

রাজাপি গ্রামাদ্বহিষর্ষমেকং ব্রক্মা্যেণ মন্ত্ং পঠিত্ব)দর্বাদলৈরশাংশ, 
হোমমগ্রৌ কৃত্বা, যাবৎ পূর্ণাহুতিং করোতি, তাবৎ হোমকুণ্ডাৎ কশ্চিং 
পুরুষো বিনির্গত্য দিব্যমেকং ফলং রাজ্জো হস্তে দদৌ। রাজাপি তৎফমং 
গৃহীত পুরং প্রবিশ্য ঘা রাজমার্গে সমায়াতি,তদা কুষ্ব্যাধিনা বিশর্ণাবব; 
কশ্চিদ্ব্রাহ্মণো রাজ্ধে আশীষং প্রযুজ্যাবদৎ, তো রাজন! রাজা নাম 

লোকস্য মাতৃপিত্রাদিস্থানে নিয়োজিতঃ | উত্তঞ্চ__ 

রাজা বন্ধুরবন্ধংনাং রাজা চক্ষুরচক্ষুষাম্। 

রাজা মাতা পিতা! চৈব সর্ববস্তার্তিহরো! গুরু; ॥ 

যতশ্বং বিশ্বস্তার্তিং পরিহরসি, অতো! মমাপ্যার্তিং নাশয়। অনেন 

ব্যাধিন! মম শরীরং বিনশ্ঠুতি, শরীরনাশাদনুষ্ঠানমপি নফটম্) যতঃ সর্ব 

ম্ত্রজপের দশাংশ হোম করিতে হইবে । যখম পূর্ণানুতি প্রদত্ত হইবে, সেই সময়ে 

হোমকুণ্ড হইতে একটি পুরুষ ফলহস্তে আবিভূ্ত হই
য়া আপনাকে সেই ফল প্রদান 

করিবে। সেই ফল তক্ষণ করিলেই আপনি জরামরণরহিও হইবেন ॥ আপনার 

ননেহও বঙজের ন্যায় কঠিন হইবে ।' এইরূপ উপদেশ দিয়া যোগী নিভথানে প্রথা 

করিলেন। 

অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য গ্রামের বহির্ভীগে এক স্থানে ্দ্ষচাঁরিভাবে অব' 

স্থিতি করিয়া একবর্ষ যাবৎ সেই মন্ত্রাধন পূর্বক দূ্বাদল দ্বারা অগ্নিতে জগের 

শাংশ হোম করিলেন। যখন পূর্ণানুতি প্রদত্ত হইল, তখন হোমকুও 
হইতে এক 

দিব্যপুরুষ একটি ফলহস্তে আবিভূতি হইয
়া রাজাকে সেই ফল প্রদান করিরেন। 

রাজ! সেই ফল লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ পূর্বক যখন র
াজপথে গমন করিতেছেন? 

তখন কুষ্ঠব্যা্ধিতে বিশীর্ঘদেহ এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া রাজাকে 

পূর্বক কহিলেন, 'রাজন্! রাজ! লোকের পিতৃমাতৃন্বরূপ। শান্ত্েও কথিত গাছে 

রাগ নবীর বহনের চু, িতমাতৃ্য়প এবংরানাই নও ধর
 

 গুরুসবরপ। আপনি জগতের দুঃখ ঢুর করিতেছেন? সতএ আমারও রা 

করুন। এই কুষঠব্যাঁ ধ আমার দেহ নষ্ট করিজে
ছে। শরীরমাশ। 

হি 8 ॥ পি তে ও ৪ 



দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। ৬৯১ 

সরণি ধরমার্্স্ত শরীরমেব লাধনম্। উত্তষ্চ__শরীরমান্ং খলু ধর্মমসাধন- 
গিতি। তহি মমৈতৎ শরীরং নিরাময়মপি ভোগ্যং চ যথা ভবতি তথ 
তবতা কর্তব্যমূ। 

তচ্ছত্বা রাজা ব্রাক্মণায় তৎফলং দদৌ । ততো ব্রাহ্মণঃ পরমং সন্তোষং 
প্রাপ্য নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি স্বভতবনমগাৎ। 

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীত, ভো রাজন! 

এবমৌদারযাং ধৈর্্যং চ বিষ্ভাতে চেত, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। 
জছন্বা রাজা তৌজস্ত-ফ্লীমাসীৎ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্পরাভোজসংবাদে 
দশমোপাখ্যানম্ ॥ ১০ ॥ 

একাদশোপাখ্যানম্। 

পুনরণ্যা পুত্তলিকা কথয়তি, ভে! রাজন্! শ্রুয়তাম্। বিক্রমে রাজ্যং 
ঘি তৃমগুলে পিশুনস্তক্ষরশ্চ পাপকর্ম্মনিরতো নাসীৎ। অন্চ্চ, যন্ত এ: টি 
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বিট হয় কারণ, শরীরই ধর্কর্মের একমাত্র সাধন । শান্ত্রেও লিখিত আছে, 
দই ধর্মসাধন | অতএব যাহাতে আমার এই দেহ নিরাময় ও উপভোগযোগ্য 
ই়। আপনি তাহার উপায় করুন ।, . 

রাজ! এই কথা শুনিয়! ব্রাহ্মণকে সেই ফলটি প্রদান করিলেন । তথন ব্রাহ্মণ 
চা নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন ) রাজাও আপন তবনে উপস্থিত 

ণ। 

এই উপাখ্যান কীর্তন করিয়া পুত্তলিকু! ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি. 
নাতে এইরূপ ওদার্য্য ও ধৈরধ্যগুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন 
শ। পুকতলিকার এই কথা শুনিয়া রাজা তৃফীস্ভাব ধারণ করিলেন। 

একাদশ) পুলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন । বিক্রমাদিত্যের 
কালে খল, তত্র বা পাপকর্ণে মিরত বাতি ফের ছিল না । পয আজ; 



হি _ কালিদাসের গুস্থাবলী | 

রাজ্রঃ সদা রাজ্যভারচিন্তা বলবদ্ধবৈরিবিজয়চিন্তা অন্তি, স দিবারাতর 
নিদ্রাং নায়াতি। উত্তঞ্চ_ 

অর্থাতুরাণাং ন পিতা! ন বন্ধুঃ, কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা। 

চিন্তাতুরাণাং ন স্থখং ন নিদ্রা, ক্ষুধাতুরাণাং ন বলং ন তেজঃ। 

অয়ং বিক্রমাদিত্ো রাজা তথাবিধো ন ভবতি। সর্ববান্ অধিভূতুজ: 

স্বপাদপন্পাশ্রিতান্ বিধায় আজ্ঞা প্রদানেন রাজ্যং করোতি। উত্ত্ণ__ 

আজ্ঞামাত্রফলং রাজ্যং ব্রঙ্গচর্য্যফলং তপঃ। 

জ্ানমাত্রফল! বিষ্ভা দত্তভূক্তকলং ধনম্ । 

একদা রাজ। রাজ্যভারং মন্ত্রিযু নিধায় স্বয়ং যোগিবেশেন দেশান্তরং 

নির্গতঃ। যত্রাতুনশ্চ্তম্ত স্থখং ভবতি তত্র কতিচিদ্দিনানি তিষ্ঠতি, 
যন্রাশ্চর্য্যং পশ্যতি, তত্রাপি কালং নয়তি। এবং পর্যটতস্তস্ত একন্মিন 

দিবসে সূর্ধ্যোইপ্যন্তং গতঃ | মহারণ্যমধ্যে রাজা বৃক্ষমূমাশ্রিত্য রাত্রে 
স্থিতঃ। তস্য বৃক্ষ্তোপরি বৃদ্ধশ্চরঞ্লীবীনামা কশ্চিৎ পক্ষিরাজোহতৃৎ। 

পাশপাশি পাপী ীটোতি 

নিরন্তর রাজ্যভারচিস্তা ও বলবতী শক্রজয়চিন্তাক্স নিমগ্ন থাকেন, দিবারাত্রি- 

মধ্যে তাহার নিদ্রা! উপস্থিত হয় না। শাস্ত্েও উক্ত আছে, যে ব্যক্তি অর্থাতুন 

তাহার পিতাও নাই, বন্ধুও নাই; যে ব্যক্তি কামাতুর, তাহার তয়ও নাই। লজ্জাও 

নাই; যে ব্যক্তি চিন্তাতুর, তাহার সুখও নাই, নিদ্রাও নাই এবং যে ব্যক্তি 

্ষুধাতুর, তাহার বলও নাই, তেজও নাই। বিক্রমাদিত্য রাজা সে পরক্কৃতিব 

. লোক ছিলেন না। তিনি যাবতীয় প্রার্থী নরপতিদিগকে আপনার গাদগঞ্জে 

আশ্রিত করিয়া তাহাদের প্রতি আদেশ প্রদান পূর্বক রাজ্য পালন করিতেন। 

শান্ত্রের উক্তি আহে যে, আজ] রাজ্যের ফল। তপস্তা ্রহ্মচর্য্যের ফল, জ্ঞান বিদ্যার 

ফল এবং দান ও ভোগ ধনের ফল। 

কোন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক নির্ে 

যোগিবেশ ধারণ করিয়া দেশান্তরে গমন' করিলেন । যেখানে মনের আননদবোধ 

হয়, সেইখানে কিছুদিন অবস্থিতি করেন, যেখানে ছশ্র্যয ব্যাপার ৃষ্ট হয দেই 

ধানেই কিছুদিন অতিবাহিত হয়। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একিন 

অন্তগদন করিলেন । যহারণযমধ্যে বলে আশ্রয় লইয়া রাাকে যার 

করিতে হইল। সেই বৃক্ষের উপর চিরীবী নাছ একট বৃ গষ্টা বা
দ করি 



দ্বাত্রিংশৎ-পুতলিক।। । ৬৯৩ 

সত পুল্াঃ পৌন্রাশ্চ দেশাস্তরং গত্বা স্বোদরপূরণং বিধায়, সায়ংকালে 
প্রতাকমেকৈকং ফলমাদায়, বৃদ্ধায় তন্যৈ চিরপ্রীবিনে প্রতিদিনং প্রষ- 
ছৃন্তি। উত্ত্চ_- 

বৃদ্ধৌ চ মাতা-পিতরৌ সাধবী ভারা স্ৃতঃ শিশুঃ। 
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্তব্যা মনুরব্রবীত ॥ 

ভতো রাত্রৌ চিরপ্ত্ীবী স্থখেনোপবিষস্তান্ পক্ষিণঃ অপৃচ্ছৎ। 

রাজাপি বৃক্ষমূলে স্থিতস্তব্বচঃ শৃণোতি। ভো! পুন্রাঃ! ভবস্জির্লানা- 

দেশীন্ পর্যাটস্তিঃ কিঞ্চিত্রং দৃষটম্ ? 

উত্রেকেন পক্ষিণা ভণিতম্, ময়া কিমপ্যাশ্চর্যযং ন দৃষটম্) পরমন্ভ 
ম চেতসি মহাদুঃখং ভবতি | 

চিরঞ্লীবিনোক্তম্, ত কথয় কিং নিমিন্তং ছুঃখম্ ? 

ভেনোক্তম্, কেবলং কথনেন কিং ভবতি ? 

দ্ধেনোক্তমূ,তো পুক্র! ষে৷ ছুঃখী সস্থহৃদি দুঃখং নিবেদ্াস্থখী ভবতি। 

নী দরপীরো দিবাভাগে ) স্থানান্তরে গমন পূর্বক নিজ নিজ উদর পৃ 
রিষামন্ধ্যাকালে প্রত্যেকে এক একটি ফল লইয়া প্রত্যাগত হইত বৃদ্ধ চির 
বকে প্রত্যহ তাহারা এঁরূপে ফল আনিয়া দিত। শাস্ত্রে উক্ত আছে_শৎ 
কার্য্য কুরিয়াও বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ্বী ভার্ম্যা ও শিশু সন্তানকে পালন করিবে 

হামন্ধ বলিয়াছেন । 

অনন্তর রাত্রিকালে চিরঞীবী স্ুখাসীন হইয়া পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিত 
নাগিব। বাজাও বৃক্ষমূলে থাকিয়া সেই কথা শুনিতে লাগিলেন। (বৃদ্ধ গঞ্জ 
কহিল, ) “বৎসগণ! তোমরা নান, স্থানে পর্যটন কর; কোথাও কিছু বা 
দেখ়্াছ কি?” 
ধন একটি পক্ষী কহিল, "আমি কুক্রাপি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য দেখি নং কব অগ্ঘ আমার চিত্তে মহাদুঃখের উদয় হইয়াছে? 
টি্থীবী কহিল, “কি ছৃঃখ হইয়াছে, বল। 
চ্ষী কহিল, “কেবল বলিলে কি ফল হইবে? 
কহিল, 'বৎল! যে ব্যক্তি ছুঃখী, সে সুদের নিকট হুঃখের কথা ্রকা সুখী হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার দুঃখের লাঘব হয়? 



৬৯৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তস্য বাক্াং শ্রুত্বা দুঃখকারণং কথয়তি। তো! ভাত! অয়তাম। 
অস্ত্যত্তরদেশে শৈবালঘোষো 'নাম পর্ববতস্তৎসমীপে পলাশনগরমস্তি। 

তশ্মিন্ পর্ববতে স্থিতঃ কশ্চিদ্রাক্ষসঃ প্রতিদিনং নগরমাগত্য সম্মুখাগত 
কঞ্চন পুরুষং পর্ন্বতে নীত্বা তক্ষয়তি। একদা স গ্রামবাসিভির্জনৈরত্ত, 
তো বকান্ত্বর! ত্বং যথেচ্ছং সম্মুখপতিতং মা তক্ষয়। বয়ং তুভ্যং প্রতি- 

দিনমাছারার্থ একং পুরুষং দাস্যামঃ | তদ্চনং তেন চাঙ্গীকৃতম্। তদ- 

নম্তরং শত্রত্যো জনঃ প্রতিদিনং গৃহক্রমেণৈকৈকং পুরুষং তশ্মৈ প্রহচ্ছতি। 

এবং মহান্ কালো! গতঃ। অস্ধ পুর্ববজম্মনি মিতুভূতস্য মম মিত্রস্ত ব্রান্মণম্য 

পালী সমায়াতা। তস্যৈক এব পুক্রঃ। পুক্রং দদাতি চে, সন্ততিবিচ্ছেদো 

ভবিষ্যতি। আত্মানং প্রযচ্ছতি চে, ভার্য্যা বিধবা ভবিষ্যতি। বৈধব্যং 

পুনর্মহাদুঃখম্। পত্বীং দাস্যতি চে, আশ্রমভ্রংশো ভবতি। ইতি তেষাং 

ছুঃখেনাহং মহদ্দ,খী ইতি মম মহদ,$খকারণম্। 

এই কথা শুনিয়৷ সেই পক্ষী আপনার ছুঃখের কারণ বলিতে আরম্ত করিল। 

সে কহিল, “তাত! শ্রবণ করুন। উত্তরদেশে শৈবালঘোষ নামে একটি পর্বত 

আছে। সেই পর্বতের নিকটে পলাশনগর বিদ্যমান। সেই পর্বতে (বকা 

নামে ) একটি রাক্ষস বাস করে। সে প্রত্যহ নগরে আসিয়া যেকোন ব্যতিক 

সম্থুথে দেখিতে পাইত,তাহাকেই পর্বতোপরি লইয়া গিয়া তক্ষণ করিত। একদিন 

গ্রামবাসী সকলে মিলিত হইয়া! সেই রাক্ষসকে বলিল, “হে বকাস্থুর | যাহাকে 

সম্মুথে পাও; তাহাকেই তুমি এরূপ যথেচ্ছতাবে তক্ষণ করিও না। আমরা 

তোমাকে প্রত্যহ এক একটি লোক আহাবার্থ প্রদান করিব।' বকাস্ুর তাহাতেই 

অঙ্গীকার করিল। তৎপরে প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে এক এক বাটা হইতে এক এব 

ব্যক্তি রাক্ষসের আহারার্থ প্রদত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে বহুকাগ অতীত 

হুইয়াছে। অস্ত এক ব্রাহ্মণের পালী (খাল!) উপস্থিত) সেই ্রাস্ণপূর্বজনে 

আমার মিত্র ছিলেন। তাহার একটিমাত্র পুক্র। রক (রঙ্ষদের আহার 

প্রদান করিলে সনততিবিয়োগ ঘটে ; নিজ দেহ প্রদান করিবে পরী বিধবা? 
। -বৈধব্য মহাছুঃখের কারণ। পত্থীকে প্রদান, করিলেও গৃহ শূ্ঠ টে 

; তহামিগ্রের এই ছুঃখ-দর্শনে আমি ছুঃখিত হষটাছি। ইহাই, নামা? 
৮ 

ঙ 
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দ্বাতিংশৎ-প্রুআলকা। ৬৯৫ 
তম্য বচনং শ্রদ্ধা তত্রত্যৈঃ পক্ষিভিণিতম্, অহো। ! অয়মের সন, 

য নৃহাদো ছুঃখেন স্বয়ং ছুঃখী ভবতি। এতদেব মিত্রত্থম। ূ 
স্থখিতে সখী হৃহৃজ্জনো ছুঃখিনি ছুঃখী স্বয়ঞ্চ যো ভবতি। ৃ 
উদ্দিতে মুদিতঃ সিন্ধুঃ শশিশ্যস্তময়তি ক্ষীণ; ॥ 

কিঞ্চ__ 

ক্ষীরেণাত্বগতোদকায় হি গুণা নষ্টাঃ পুর! তেহখিলাঃ, :. 
পম্চাদ্বহ্তিরবেক্ষ্যতে তু পয়সাদ্ধাত্বা কুশানৌ ভুতঃ | 
ন্তং পাবকমুন্মনস্তদভবৎ দৃষ্টাপি মিত্রাপদং, 
ুক্তং তেন জলেন শাম্যতি সতাং মৈত্রী পুনস্তাদৃশী। 

ইতি পক্ষিণো! বচঃ শ্রত্বা রাঙা তত্র নগরে গতঃ। ততো বধ্যশিলাং 
নিরাক্ষাব্রাঙ্মণায় অভয়ং দত্তা তৎসমীপে সরোবরে স্মাত্া বধ্যশিলায়া- 
মগবি্ঃ। অস্মিন্ সময়ে রাক্ষসঃ সমাগতঃ প্রহসিতবদনং পুরুষং দৃষ্ট। 
বিশত্তং বদতি, তো মহাসৰ ! তং সর্ববার্তিহরে গুরুঃ | যতত্বং বিশ্ব- 
্া্িং গরিহরসি। অত্রঃ অনেন পাপকার্যেণ মম শরীরং বিনশ্মতি। ২২ঁঁঁঁঁীশী শীর্টিু লি 

এই কথা শুনিয়া তত্রত্য পক্ষীরা কহিল, “অহো! বন্ধুর ছুঃখে যে নিজে .  নোধকরে। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সৎ) ইহাকেই প্রকৃত মিব্রতা বলে। থে বাজি সুদের সুখে সুখী ও সুহৃদের ছঃখে হঃখা হয়, সেই প্রকৃত বন্ধু। দেখ, তের উদয় হইলে সাগর আনন্দে উদ্বেল হয়, আবার চন্র অস্তগত হইলে সাগরও ্ীণ হইয়া পড়ে। আরও দেখ, জলমিশ্রিত ছুগ্ধ যখন অগ্সিতে উত্তপ্ত হয়, তখন সংযোগে অল যখন নষ্ট হইয়া যর, তখন ছৃগ্ধ বন্ধুর বিরহে উ্িত হইয়া বাহুতে মিপতিত হইতে থাকে । যদি তাহাতে পুনরায় জল প্রদত হয়, তাহ! ই বন্ধুর সমাগযে ুণর্কার স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। সুদের প্রকুতিই এইবুপ। গ্দীদিগের এই কথা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ সেই পলাশনগরে করিবেন তথায় উপস্থিত হইয়া বধ্যশিলা দর্শন পূর্বক ব্রাম্মণকে অভয় লেন এবং নিকট লরোবরে দান করিয়া সেই বধ্যশিলার উপর উপ- ্ রহিলেন। ইত্যবসরে রাক্ষস উপস্থিত হইয়া ( বধ্যশিলার উপর : টি একে রেখিয় বদ্বসহকারে জিক্ঞালা করিল, হে যা: দকলের ছুঃখহারী বন্ধ ষরপ। কাহণ, তু্িব্রিখের দুঃখ হরণ করিতোষ্ঠ 44. : 



৬৯৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

শরীরনাশাদনুষ্ঠানমপি নফটম্। যতঃ সর্ববস্যাপি ধর্্মাকারধযস্য শরীরমের 

সাধনম্। অত্র শিলায়াং প্রতিদিনং য উপবিশতি, স মদাগমনাৎ পূর্ন- 
মেব ভ্রিয়তে। যন্য মরণকালঃ সমায়াতি, তন্যেক্তিয়াণি গ্লানিং প্রাপ্স- 

বস্তি। ত্বং পুনরধিকাং কান্তিং প্রাপ্য হসসি। তহি কথয় কো রা 

নিতি। 
রাজা! ভণতি, কিমনেন বিচারেণ। ময়া পরার্থমেতচ্ছরীরং দীয়তে, 

ত্বমাত্মনঃ সমীহিতং কুরু | 

তদা রাক্ষসেন স্বমনসি বিচারিতং, অহো! সাধুরয়ং, যঃ আত্মনঃ 

স্বখতোগেচ্ছাং বিহায় পরদুঃখেন ছুঃখা তৃত্বাত্রাগত্তঃ ইতি। উক্তঞ্চ__ 

ত্ক্ত তুন্থখছুঃখেচ্ছাং সর্ববসবগুণৈষিণঃ | 

ভবস্তি পরদৃঃখেন সাধবোহত্যন্তহঃখিনঃ ॥ 

সরাজানমত্রবীৎ্, ভো! মহাপুরুষ ! পরার্থং শরীরং প্রযচ্ছতত্তবৈব 

এতচ্ছরীরং শ্লাধ্যম। কুতঃ 

পশবোহপি হি জীবস্তি কেবলাঃ সৌদ্রস্তরাঃ | 

তশ্যৈব জীবিত শ্লাঘ্যং যঃ পরার্থে হি জীবতি ॥ 

অতএব (তোমার বিনাশরূপ ) এই পাপকর্ করিলে আমার দেহনাশ হইবে। 

দেহনাশ হইলে অনুষ্ঠানও নাশ প্রাপ্ত হইবে । যে হেতু; একমাত্র শরীরই গমন 

র্দকর্মের সাঁধন। প্রত্যহ ( পর্য্ায়ক্রমে ) যে ব্যক্তি আসিয়া এই শিলার উপর 

উপবেশন করে, আমার আগমনের পূর্বেই সে মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। যাহার 

ৃত্যুকাল আসন্ন হয়, তাহার ইন্িয়গ্রাম মানি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তুমি অধিকতর 

কান্িমান্ হইয়া হাসিতেছ । অতএব তুমি কে, বল। 

রাজা বলিলেন, “সে বিষয়ে বিচার কুরিয়া কি আবস্তক? নামি 

এই শরীর দান করিতেছি, তুমি নিজ কার্য্যসাধন কর । 

তখন রক্ষিস মনে মনে বিবেচনা করিল, 'অহো ! এব্য্তি সাধু) দেখে 

নিধের নুখতোগেচ্ছা পরিত্যাগ পূর্বক পরছে ছৃঃখী হইয়া এখাদে টপ 

 শীস্বের উ্তিও আছে।_সাধুব্যক্জিরা নিজের নুখঃখেচ্ছা বিমরজন পূর্বক রি 

গুণের অতিলাধী হইয়। পরছুঃখে ুঃখি্হইয়া থাকেন ।' মনে দে উঃ ০ পাশ শশা অনিিতে অহী মি যখন গরের 

গরের জন্য 



_দ্াত্রিংশৎ-পুততলিকা। ৬৯৭. 

ভবাদৃশীং পরোপকারিণামেতচ্চিত্রং ন ভবতি। 

কিমত্র চিত্তরং ঘ সন্তঃ পরানুগ্রহতৎপরাঃ | 

নহি স্বদেহশৈত্যায় জায়ন্তে চম্দনদ্রমাঃ | 
তো মহাসৰ ! অনেনৈব পরোপকারেণ ত্বং সর্বাঃ সম্পদ: প্রাপ্োষি। 
উত্তঞ্চ_ পরোপকারব্যাপারং পুরুষে ষঃ প্রজায়তে । 

সম্পদং সঃ সমাপ্পোতি পরত্রাপি পরং পদম্।॥ 

পরোপকারনিরতা৷ যে স্বার্থসন্থখনিস্পৃহাঃ। 
জগদ্ধিতায় জনিতাঃ সাধবস্তাদৃশ। ভূবি ॥ 

এবং ভণিত্বা রাজানমন্রবীৎ, ভো মহাসন্ব ! তবাহং সন্তষ্টোহস্মি। 
বরং বৃণীষ্ব। 

রাজ্ঞোন্তম, তো রাক্ষস! ত্বং যদি মম প্রসম্নোহসি, তহি অস্ত 
প্রভৃতি মনুষ্যমারণং পরিত্যজ । অন্যমপি ময়োচ্যমানমুপদেশং শৃণু। 

তবাত্মনঃ প্রিয়াঃ প্রাণাঃ সর্ববষাং প্রাণিনাং তথা। 

তন্মান্মত্যুভয়াত্তেহপি ত্রাতব্যাঃ প্রাণিনো বৃধৈঃ ॥ 
করিতেছ, তখন তোমার এই শরীর প্লাধ্য। কারণ, পণুরাও কেবল নিজের 
টার পর্ণ করিয়া জীবিত থাকে ; কিন্তু যে ব্যক্তি পরের জন্য প্রাণ দেয়, তাহার 
দীবনই ্ লঘনীয় | তোমার ন্যায় পরোপকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে এরূপ কার্ধ্য 

বিচিত্র নহে। যে সকল সাধু পরের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, তাহাদিগের পক্ষে ইহা 
বিচিত্র নহে। কেবল নিজ দেহ শীতল করিবার জন্য চন্দনবৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। 
হেষহাসত্ব! এই পরোপকারের ফলে তুমি সর্বপ্রকার সম্পদ লাভ করিবে। 
শান্বেও কথিত আছে, যে পুরুষ পরোঁপকারসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করে, সে 
(ইংলোকে ) সর্বপ্রকার সম্পদ ও পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে সকল 
শাধ্পরোপকারে নিরত ও স্বার্থসুখে ৪৪ জগতের হিতের জন্যই ধরাতলে 

গর জন্ম হয়। 

রা “হে মহাসত্ব ! পানির 
তি মত হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর ॥ 
মাজা কহিলেন, “হে রাক্ষস! যদি ভূমি আমার প্রতি প্রসন্ন ইয়া থাক, তাহা .. 
মন হইতে মহুসবধ পরিত্যাগ ক্ধ। “আমি আরও উপদেশ দিতেছি) .. 

নধকর। তোমার নিজের প্রাণ যেরপ প্রিয়, সধল জীবেরই সেইরগ : গ্রতরাঠ.: 



চি কত 1৮পাম এক বত।। | 

অন্যচ্চ-_জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈনিত্যং সংসারসাগরে | 
ব্রিশ্রস্তি জন্তবো ঘোরে মর্ত্যান্স্তস্তি মৃত্যুতঃ ॥ 
মরিষ্যামীতি যদ্দ,$খং পুরুষস্যোপজায়তে । 
শক্যতে নানুমানেন তদ্বন্ত,ং কেনচিৎ ক্কচিৎ ॥ তথ! চ-_ 

যথা চ তঞ্জীবিতমাত্বানঃ প্রিয়ং, তথা পরেষামপি জীবিভং প্রিয়ম। 
'নিরীক্ষতে জীবিতমাত্মানো যথা, তথা পরেষামপি রক্ষ জীবিতম্॥ 

রাজ্ঞ। ইতি নিরূপিতঃ রাক্ষসঃ তদাপ্রভৃতি জীবমারণং তত্যাজ। 

রাজা চ স্বনগরীং প্রত্যগাৎ। 

ইমাং কথাং কথযিত্ব। পুত্তলিকা ভোজরাজং প্রতি অব্রবীৎ, তয় 

এবং পরোপকারদয়াগুণাদয়ো। বিষ্ান্তে চে, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে সমু 
পবিশ। রাজা! তৃষ্তীমাপীৎ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাথ্যানে অদ্সরাতোজসংবাদে 

একাদশোপাখ্যানম্ ॥ ১১ ॥ 

পপ 

মৃত্যুর হইতে জীবগণকে পরিক্রাণ করা বিভ্বানের কর্তব্য । আরও দেখ, এই 

ঘোরতর সংসারসাগরে জীবগণ নিত্যই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখে রেশ প্রা 

হইতেছে এবং মর্ত্যগণ মৃত্যুতয়ে সর্বদীই ভীত । “মরিব' এই চিন্তা করিয়া পুরুষ 

যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। তাহা অনুমান বা বর্ণনা করিতেও কেহ কদাচ সমর্থ নহে। 

আরও দেখ, নিজের প্রাণ যেমন প্রিয়তম, পরের প্রাণও সেইরূপ ; সুতরাং নিজের 

প্রাণ যেরূপ রক্ষণীয় বলিয়! দেখিবে। পরের প্রাণও সেইরূপ রক্ষা করা উচিত।' 

রাজা এইরূপ নির্দেশ করিলে রাক্ষদ সেই দিন
 হইতে জীবসংহারে কাত 

হইল। রাজাও আপনার রাজধানীতে প্রতিগষন করিলেন 

পুস্তলিক! এই কাহিনী কীর্তন করিয়া তোপরাজকে 
কহিল, “যদি আপনাতে 

এইব্লপ পরোপকারিতাদি গু বিমান থাকে; তবে এই সিংহামনে উপবেশন 

করুন। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। 

গামা 
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পুনরন্া পুত্তলিকাবদৎ। ভো রাজন্! শুয়তাম্। বিক্রমাদিত্যে 
জা কুরববতি সতি, তস্য নগরে তদ্রসেনো নাম বণিগাসীৎ। তস্য ভর্র- 

ননস্য সম্পদাং মর্য্যাদা নাসীৎ | পরং ব্যয়শীলোহপি নাসীৎ। ততঃ 

নে গচ্ছতি ভদ্রসেনো মৃতঃ। তস্য পুক্রঃ পুরন্দরোহপি পিতুঃ সর্ববস্ং 

গাগ্য তস্য ত্যাগং কর্তূমুপক্রান্তবান্ । 

ততঃ; একদা তস্য প্রিয়মিত্রেণ ধনদেন ভণিতম্, তো পুরন্দর! ত্বং 

ধিক্পুজো। ভৃত্বাপি মহাক্ষত্রিয়কুমার ইব ধনব্যয়ং করোষি, এতদ্বণিক্- 

রসন্তবস্য লক্ষণং ন ভবতি। বণিক্পুক্রেণ যেন কেনাপ্যুপায়েন সংগ্রহঃ 

বাঃ, বরাটিকায়া অপি ব্যয়ো ন কর্তব্যঃ। উপাঞ্জিতং দ্রব্য একদ। 
ব্যাঞ্চিদাপদি পুরুষস্যোপযোগং ব্রজতি। অতো! বুদ্ধিমত। আপদ 
ধনমংগ্রহ কর্তৃব্যঃ | | 

উক্তঞ্চ__আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধধনৈরপি। 

_. আত্মানং সতত্তং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥ 
পূনরায় (পরদিন ) অন্ত ( দ্বাদশ ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজনূ! শ্রবণ করুন। 

বকমাদিত্য যখন বাজ্যপালন করেন? তখন তাহার উজ্জয়িনী নগরে ভন্তরসেননাষে 

ধক বর্িক্ বাস করিত। ভদ্্রসেনের সম্পত্তির পরিসীমা ছিল না) সে অধিক 
বাধরও ছিল না। কিছু কাল পরে ভদ্রসেনের মৃত্যু হইল। তাহার পুন্ত 
"নর পিতার সর্বস্থ প্াণ্ত হইয়া দান করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

: ঈপন্বর একদা ধনদ নামক প্রিয়স্হদূ পুরুদ্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
রা দর! তুমি বণিক্পুত্র হইয়। ক্ষত্িয়সন্তানের ন্যায় ধনব্যয় করিতেছ, ইহা 
ব্বংখজাত ব্যজির লক্ষণ নহে। যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করাই বণিক্- 
ই রতব্য) কপর্দক ব্যয় করাও তাহার কর্তব্য নহে। উপাঙ্জিতব বন্ধ (অর্থ) 
এপিনাকোন সময়ে বিপদে পুরুষের উপকারে আইসে; সুতরাং আগ: 
রহ বুদ্ধিমানের কর্তব্য। শাস্ত্েও উক্ত আছে,_আপদ্- 
খযাবে কন রঙ্গ করিবে । ধন দ্বারা পত্বী এবং পরী ও ধন স্বারাও সতত 
 রঙ্ষাকরা কর্জব্য। .. ্ 



৭5৩ কালিদাসের গ্রস্থাবঙ্গী। 

এতদ্বচনং শ্রত্বা পুরন্দরঃ গ্রাহ, ভো। ধনদ ! উপাজ্জিতং বিস্তমৈকদা 

কস্যাঞ্চিদাপদি উপযোগায় ভবতি ইতি ধদ্বদসি তদ্বিচারশূন্তমূ। যা 

আপদঃ আয়াস্যন্তি, তব উপাজ্জিতমপি ধনং নশ্বতি। অতো বদ্ধিমতা 

পুরুষেণ গতস্য শোকঃ আগামিনোহর্থস্য চিন্তা ন কর্তৃব্যা। পরং বর্তুমান- 

. মেব বিঢারণীয়ম্। উক্ত্চ__ 

গতশোকো ন কর্তব্যো ভাবিনং নৈব চিন্তয়েৎ। 

বর্তমানেষু কার্য্যেষু চিন্তয়ন্তি বিচক্ষণাঃ ॥ 

যদ্তবিষ্যাং তদনায়াসেনৈৰ ভবিষ্যতি। , যদ্গন্তব্যং তদ্গমিয্যত্যেব। 

উদ্তঞ্চ_ 
ভবিতব্যং ভবত্যেব নারিকেলফলাম্মুব। 

গন্তব্যং গতমিত্যাহ্্গজভূক্তকপিখবৎ ॥ 

নহি তবতি ষন্ন ভাব্যং ভবতি চ ভাব্যং বিনা যত্ন । 

কয়তলগতমপি নশ্যাতি যন্্য হি ভবিতব্যতা নাস্তি ॥ 

. এবং পুরন্দরবচনে ধনদো নিরুত্তরোহভূৎ। ততঃ পুরন্দরঃ পিতৃদ্রবাসা 

সর্ববং ব্যয়মকরোৎ। ততো নির্ধনিকং পুরন্দরং বন্ধুমিত্রাদয়ো ন মান- 

__ পুরন্দর এই কথা শুনিয়া উত্তর দিল, “হে ধনদ ! উপাজ্জিত অর্থ এক সময়ে 

বিপদ্দে উপকারে আসিতে পারে যাহা বলিলে, ইহা বিচারশূন্ত কথা । যখন আগ 

উপস্থিত হয়, তখন উপাজ্জিত অর্থও বিনাশ পায়। এই হেতু গতান্শোচন! ও 

_ আগামী বিষয় চিন্তা কর! বুদ্ধিমান পুরুষের কর্তব্য নহে। পরন্ত বর্তমান বিষয় 

, চিল্ছ] করিবে.। শান্ত্রেও উক্ত আছে+_গতবিষয়ের জন্য শোক বা তবিষ্যুৎ বিষয়ের 

জষ্ট চিন্তা করিবে না; বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বর্তমান বিষয় সন্বন্ধেই চিন্তা করিয়া, 

ধাকেন। যাহা ভবিতব্য, তাহা অনায়াসেই ঘটিবে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহ 

ত ব্তীতই হইয়াছে । শান্তর কধিত আছে, নারিকেলফলের মধ্যে যেমন রণ 

সঞ্চার হয়. তবিভব্যও সেইকপ ঘটিবেই'ঘটিবে; আর যাহা গর্ধব্য, গগয 

 কণিখের ভায়,তাহা৷ গত হইয়াছে, বুঝিতে হয়। যাহা তবিতব্য নহে। তাং 

কগনইঘটে না) যাহ ভবিতব্য, বিনা যত্বেও.ভাহা' ঘটে ) বাহার ভবিতবা$ 

'মাই। করতরগন্ধ হইলেও তাহার তাহা বিনষ্ট হয় 

পুরা এই কথ! নিয়! ধনদ দিমু হইয়া ৃ হিল। নধর গর 
পিতার সমস্ত সম্প্ধি ব্যয় করিল। : তখন মা আলেই নিন গুন 
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ন্তি ম্ম। তেন সহ গোষ্টীরপি ন কুর্ববস্তি। পুরন্দরেণ স্বমনসি চিন্তি- 

তম, মম হস্তে যাবদ্ধনমৃৎ, তাবদেতে মম মিত্রাদয়ো মম সেবক 
গরাসন। ইদানীং মলা সহ বাক্যমপি ন কুর্বস্তি। ল্যার্থোহস্তি, তস্য 
মিত্রায়ঃ সম্তি।-_ উত্তর -_ 

ষস্যার্থস্তহ্থ মিত্রাণি ষস্যার্থন্তপ্য বান্ধবাঃ। 

যস্যার্থ: স পুমান্ লোকে যদ্যার্থঃ স চ পণ্ডিত ॥ 

পুংসি ক্ষীণধনে ন বান্ধবজনঃ পূর্ববং যথা বর্তৃতে, 
স্থিত্যা কেবলয়াশ্রিত; পরিজন; স্বচ্ছন্দতাং মুঞ্চতি। 

লোলত্বং সুদ: প্রয়াস্তি বুশঃ কিঞ্চাপরৈর্ভাষিতৈঃ, 
তার্য্যায়া হাপি নিশ্চিতং গতধনে বাদে মুছুঃ স্যাদ্ভূশম্ ॥ 

বস্যান্তি বিস্তং সনরঃ কুলীনঃ, স পণ্ডিতঃ সঃ শ্রুতবান্ গুণজ্ঃ। 

স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ, সর্বেব গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি ॥ 

বনানি দহতো বহ্েঃ সখা! ভবতি মারুত;। 

স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যান্তি গৌরবম্। 

্ষের তায়) সম্মাননা করিত না, (অধিক কি) তাহার সহিত সম্ভাবণা্িও 
র্যাগ করিল। তখন পুরন্দর মনে মনে চিন্তা করিল, “ঘত দিন আমার হস্তে 

(ছিল, তত দিন বন্ধুগণ আমার সেবকরূপে অবস্থান করিত অধুনা আমার. 
ইত বাক্যালাপও করে না। যাহার অর্থ আছে, তাঁহারই মিত্রাদি বিদ্যা 
কৈ। শান্ত্েও উক্ত আছে; যাহার অর্থ আছে, তাহারই মিত্র আছে ; বাচার | 
4 আছে, তাহারই বান্ধব আছে; যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যজিই সংকায়ে 
টব বলিয়া গণ্য এবং যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই প্ডিত বলিয়া অভিহিত | . 
টন নিধন হইলে আর বন্ধুগণ পূর্বে স্যায় থাকে না যে সকল পরিজন মর্যাদা 
কারে পূর্বে আশ্রয়ে থাকিত, তাহারাশ্নায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যায়) বু 

"চল হইয়া প্রস্থান করে; অন্যের কথা দুরে থাকুক, দির্ধন হটটুলে তার্যযাও 
তর তাহার সহিত কলহে প্রতত্ত হয়। যাহার ধন আছে, সেই বাকিই কুলীগ। 
যি পতিত সেই বাই শাহ ও গু দেই বাডিই বত এখংলেই 

সা সকলগুণ কাষ্ীমেকেই জাশ্র় করে। অঙ্লি যখম বন দ্ধ 
গত হয়, বাডুতখন তাহাক;পধ! হইয়া থাকে ) কিন্তু অসিবধন ক্ষীগ। 
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অতো দারিদ্র্যাৎ মরণমেব বরম্। উত্তঞ্চ-__ 

উত্তিষ্ঠ ক্ষণমাত্রমুদ্ববহ সখে দারিজ্র্যভারং মম, 

শ্রাস্তস্তাবদহং চিরং মরণজং সেবে তৃদীয়ং স্তবখমূ। 

ইত্যুক্তং ধনবজ্জিতস্য বচনং শ্রুত্ব! শ্মশানে বসন্, 

দারিপ্র্যাম্মরণং বরং পরমিতি জ্ঞাতৈব তুফীং স্থিতঃ 
দ্ারিত্র্যায় নমস্তুত্যং সিদ্ধোহহং ত্ব্প্রসাদতঃ | 

বিশ্বস্তো হি জনঃ কশ্চিৎ ন মাং পশ্যতি সর্ববদা ॥ উক্তঞ্চ_ 

মূতো দরিদ্রপুরুষো মৃতং মৈথুনমপ্রজম্। 

মৃতমশ্রোত্রিয়ং দানং মৃতো যাগত্বদক্ষিণঃ ॥ 

ইত্যেবং বিচাধ্য দেশান্তরং গতঃ। পরিভ্রমন্ হিমাচলসমীপস্থিতং 

নগরমেকমগমণ্ড। অস্য নগরপ্য নাতিদূরে বেগুনাং বনমভৃৎ্। স্বয়ং 

গ্রামাভ্যন্তরং গত্বা রাত্রোৌ কস্যচিদ্গৃহে বেদিকাধাং স্থাপ | অর্দীরাত্রসময়ে 

( হীনগ্রভ ) হয়, তখন সেই বাছুই দীপ-( আগ্ম ) নির্বাণের কারণ হইয়া দীড়ায়। 

সুতরাং ক্ষীণ হইলে কাহার গৌরব থাকে? অতএব দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যুই 

শ্রেয়ঃ। শাস্ত্রেও উক্ত আছে, _এক ব্যক্তি শ্শানাস্থিত (মৃত) বন্ধুকে সম্বোধন 

পূর্বক বলিয়াছিল, “সথে ! উঠ, ক্ষণকাল আমার এই দারিদ্রতার বহন কর 

আমি চিরদিন (এই দারিত্র্যতার বহন করিয়া) পরিস্রান্ত হইয়াছি। সুতরাং 

তোমার মৃত্যুনিত কষ্ট আমি একবার অন্তব করি।' নিধনের এই কথা শুনিয়া 

সেই ম্মশানগত মৃত বন্ধু “দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়” বিবেচনায় তষীন্তারে 

রহিল, সধার কথায় উত্তর প্রদান করিল না। এক ব্যক্তি স্তরতিবাদচ্ছলে নিন 

করিয়া বলিয়াছিল, “হে দারিগ্র্য ! তোমাকে প্রণাম করি তোমার অনুগ্রহে আমি 

সিদ্ধপুরুষ হইয়াছি; কারণ, বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিই সর্বদা আমার দর্শন পায়
না! 

আরও কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি দরি্র”সে মৃতবৎ) ঘষে নিঃসস্তান। সে মৃতের 

তুল্য; অশ্রোক্রিয় ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহাঁও মতন, এবং দকষিণবহী 

বক্সও মৃত বলিয়া গণনীয়। ূ 

পুরদ্দর মনে মনে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া দেশাস্তরে প্রা, করি। 

নানাস্থান ভ্রঘণ করিতে করিতে সে হিমাচসমীপন্থ একটি নগরে উগস্থত হই! 
রঃ নগরের নিস একটি বেগুন ৃ ন।.পৃরন্দর গ্রাের তিতর গিয়া 
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বগুবনমধ্যে রূদন্ত্যাঃ কস্যাস্চিৎ স্তিয়া হাহাকারোহভৎ। ভো মহাজন! 
[ং পরিত্রায়ধং পরিত্ৰায়ধ্ধমিতি কোহপি রাক্ষসো মাং মারয়তি ইতি 
রাদনমশৌধীৎ। 

ততঃ প্রভাতসময়ে গ্রামস্থান্ জনানপৃচ্ছত, ভো মহাজনাঃ ! কিমেতাত্র 
বণুবনমধ্যে কাচিত স্ত্রী রোদিতি ? 

তৈরুক্তম্, অত্র বেণুবনমধ্যে প্রতিদিনমেবং রোদনধ্বনিঃ শ্রায়তে, পরং 
[ কোহপি ভয়াদৃগচ্ছতি ন বিচারয়তি চ। 

ততঃ পুরন্দরঃ স্বনগরমাগত্য রাজানমন্্রাক্ষীতৎ। ততো রাজ্ঞা পৃঃ 

ভো পুরন্দর! দেশাস্তরং গচ্ছতা হয়া কিমপি অপূর্ববং দৃষটম্? ততঃ 
পুরদেরো বেণুবনবৃত্তান্তং রাজ্ঞে সমকথয়ত। তৎকৌতুকং শ্রত্বা রাজা 
তেন সহ তং নগরং গত্বা রাত্রোৌ বেণুবনমধ্যে স্িয়া রোদনশবদং শ্রদা 
যাব্বনমধ্যে প্রবিশতি, তাবদতিভয়ঙ্কররূপাং রুদতীমনাথাং স্তিয়ং মারয়ন্তং 

পু সন সপুস্পুদে সা ুশেশাস্ 
বুবলমধ্যে কোন স্ত্রীলোকের হাহাকার ক্রন্দনধ্বনি উিত হইল। পুরন্দর 
উুনিণ, 'হে মহাজন! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষ। কর, এক রাক্ষদ আমাকে প্রহার 
করিতেছে, এইরূপ আর্তনাদ হইতেছে। 

অনন্তর প্রভাতকালে পুরন্দর গ্রামবাসীদ্রিগকে জিজ্ঞাস করিল, “মহাশয়গণ ! 
একি? রাত্রিকালে বেণুবনমধ্যে কোন স্ত্রীলোক আর্তনাদ করে কেন? 

গ্রামবাসীরা কহিল, 'এই বেধুবনমধ্যে প্রত্যহই এই প্রকার ক্রন্দনধ্বনি 
উিতে গাওয়া যায়, কিন্তু কেহই ভয়ে এ স্থানে গমন বা৷ এ সম্বন্ধে কোন বিচারও 
করেনা। 

জন পুরন্দর আপনার নগরে প্রত্যাগমন পূর্বক রাজার সহিত সাক্ষাৎ 
খ্রন। রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুর্দর ! তুমি দেশী- 
এর গিয়া কিছু আশ দর্শন করিয়াই কি? পুরন্দর রাজার নিকট সেই 
পের বৃস্ান্ত বর্ণন করিল। রাজা এই কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত শ্রবণ ূর্বাক:.. 
হার সহিত সেই নগরে গমন করিলেন এবং রাকরিকালে বেগুবনমধ্যে স্ত্ীলো" :. 
৯ নিয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন )-_দেখিলেন, এক রাক্ষস তী 

। 'নাধা, রোদমপরারণা কোন ভ্রীলোককে প্রহার করিতেছে। তং 
মা বিরযাদিত্য ( বাস আক ৪0০০ ৯ ০৮৫4. 10 
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রাক্ষসমেকমপশ্যৎ, অব্রৰীচ্চ, রে পাপিন্ঠ ! স্রিয়নাথাং কিছর্থং মারয়সি ? 
রাক্ষসেনোক্তম্, তব কিমনেন বিচারেণ। ত্বমাত্বমাগেণ গচ্ছ, অন্ধ 

বৃথৈব মম হস্তাৎ মরিষ্যসি। 
ততঃ উভয়োষুদ্ধং জাতম্। রাজ্ঞা স রাক্ষসো মারিতঃ। ত্দা সন্ত 

সমাগত্য রাজ্ঞঃ পাদয়োঃ পতিতা ভণতি স্ম, ভো স্বামিন্! তব প্রসাদাং 
মম শাপাবসানমভূ্, মহতো হুঃখসাগরাত স্বয়াহমুদ্ধংতী। 

রাজ্ঞ। ভণিতম্, কাসি ত্বম্? তয়োক্তমূ, অন্মিম্নেব নগরে মহাধনসম্পন; 
কশ্চিদ্ত্রাঙ্গণোহড়ূৎ, তস্য ভার্্যাহং ব্যতিচারিণী ভূত্বা তস্যোপরি গ্রীতি- 

রাদীৎ। তস্য মমোপরি মহাননুরাগশ্চাসীৎ | রূপাদিগর্নবযুতাহং, তেন 
সস্তোগার্থমাতৃতাপি নাগমম্। ততো যাবজ্জীবং কামসন্তপ্তঃ স মম পতি- 
দোবসানসময়ে মামশপৎ। কিমিতি, রে দ্বরাচারে ! যথা ষাবজ্জীবং 

্বয়া মম সম্তাপঃ উৎপাদিতঃ, তখৈব বেখুবনবাসী কশ্চিদতিভয়্কররূগো 

রাক্ষসো রাত্রো ত্বামনিচ্ছন্তীং স্থুরতার্থং প্রতিদিনং মারয়তু। ইতি তেন 

অনাথ! ভ্্রীলোককে কেন প্রহার করিতেছ? রাক্ষস কহিল, 'সে সম্বন্ধে তোমার 

বিচারের কি প্রয়োজন? তুমি আপনার পথ দেখ, নচেৎ কেন বথ। আমার হপ্ে 

নিহত হইবে? 

অনন্তর (রাজ! ও রাক্ষস) উভয়ে যুদ্ধ আর্ত হইল। রাজা রাক্ষসকে নিহত 

করিলেন । তখন সেই রমনী রাজার নিকটবন্তিনী হইয়া তাহার পদতলে গত
ি 

হইন।-__বলিল, 'গ্রভু! আপনার প্রসাদে আমার শাপবিমোচন হইল? আপনি 

আমাকে ষহ। দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিলেন ।' 

রাজ৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে? রমণী বলিল,
 “এই নগরে মহা ধনবা 

এক ত্রাঙ্ষণ ছিলেন ) আমি তাহার ভার্্যা। আমি ব্যভিচারিণী হইয়। তাহাঃ 

প্রতি কিছুমাত্র গ্রীতি প্রদর্শন করিতাম না) কিন
্তু আমার উপর তাহার গ্রব্ন 

অনুরাগ ছিন। তিনি সম্ভোগার্থ আহ্বান করিলেও, রূপগর্কে গ্িতা হইয়া 

আঁছি তাহার নিকট উপস্থিত হইতাম না। তিনি ারজ্জীবন কামগন্তণ হই 

দেহত্যাগকালে আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন,- রে ছরাচারে! হই 

পন বাবজীবন আমাকে সহ করিলি। ভুইও নেইয়ণ বঙকানমেএড 
নাগ গা হইরি, সন্তোগে জোর ইচ্ছা দা থাকিলেও পর টা 

বিকটাকার এক রাঙগস গাদিযা শাহ তোনক এহার কর্ণ 
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[গাহম। পুনঃ শাপাবপানং ময়া যাচিতম্। কিমিতি, ভো নাথ! 

পস্তাবসানং দেহি। তেনোক্তম্, যদা পরোপকারী মহাধৈ্য্যসম্পন্ন 
রুষঃ কশ্চিও সমায়াতি, স তং রাক্ষসং হনিষ্যতি, তদা ততপাদৌ নত্বা 
॥ শাপমুক্তা ভবিষ্যসি | মদীয়মিদং ধনং তশ্মৈ দেহীতি মামুক্ত। প্রাণা- 
তাজৎ। অতঃপরমহং ত্বদধীনান্মি, ইমং ধনঘটং চ গৃহাণেতি শ্রন্থা 
জাপি তং ধনঘটং তাঞ্চ পুরন্দরবণিজে দত্বা তেন সহোজ্জয়িনীমগাৎ | . 

পুত্তলিকা ইমাং কথাং কথয়িত্বা ভোজমত্রবীৎ, রাজন! ত্বয্যেবং 
্যমৌদার্য্যং বিষ্ভাতে চেত, তহি অন্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্রা-ভোজসংবাদে 

ঘ্বাদশোপাধ্যানম্ ॥ ১২ ॥ 

বির 55522255555 552550825225242 

নি আমার পতি আমাকে শাপ প্রদান করেন। আমি তখন শাপবিমোচনের 
চ্ঠ তাহার নিকট প্রার্থনা করিলাম 7--বলিলাম, “নাথ! আমার শাপের মোচন 
করিয়া দিউন।' তিনি কহিলেন, “যদি পরোপকারী মহা ধৈরধ্যসীল কোন পুরুষ 
এধানে আসিয়া সেই রাক্ষসকে বধ করেন, তুমি তাহার চরণতলে প্রণাম করি- 
নেই শাগমুক্ত হইবে। আমার এই যে ধনসম্পতি রহিল, ইহা সেই মহাপুরুষকে 
প্রদান করিও । এই বলিয়৷ আমার পতি প্রাণত্যাগ করিলেন । অতএব এখন 
ঘামি আপনার অধীন হইলাম; এই ধনপূর্ণ কুস্ত আপনি গ্রহণ করুন।” রাজা 
এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ধনপূর্ণ কুস্ত ও রমণীকে পুরন্দর বণিকের হস্তে প্রদান 
ক তাহার সহিত উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগত হইলেন। 

গু্জলকা এই কথা কীর্ডন করিয়া তোজরাজকে কহিল, “রান! যদি 
শগনাতে সেইরূপ ধৈর্ধ্য ও দা বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপ- বশন করুন।, 



ত্রয়োদশোপাখ্যানম্। 
০৩৩ ০ 

পুনরস্তা পুন্তলিকা বদতি। শৃণু রাজন্! একদা বিক্রমো রাজা রাজ 

ভারং মন্ত্রিবর্গে নিধায় স্বয়ং যোগিবেশেন পৃথথীপধ্যটনং কর্তুমুদ্ভত 

গ্রামে একরাত্রিং নয়তি, নগরে পঞ্চরাত্রীরগময়তি, এবং পরিভ্রমন্নেক 

নগরমেকমগমত। তন্নগরসমীপস্থিতে নদীতটে দেবালয়মেকমাসীতৎ। তি 

দেবালয়ে সর্বেব মহাজনাঃ পৌরাণিকাৎ পুরাণং শূরন্তি । রাজাপি নদ 

ন্াত্বা দেবালয়ং গত্বা দেবং নমন্কৃত্য মহাজনসমীপে উপবিষঃ। তশি 

সময়ে পৌরাণিকাঃ পুরাণবাক্যানি পঠস্তি । 

| অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো! নৈব শাশ্বতঃ। 

নিত্যং সন্গিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসংগ্রহঃ | 

আয়তাং ধর্ম্মসর্ববন্বং যদুক্তং গ্রন্থকোটিভঃ | 

পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরগীড়নম্ 

যো দুঃখিতানি ভূতানি দৃষ্ট তবতি দুঃখিত: । 

ন্ুখিতানি সুখী বাপি স ধর্মং বেদ নৈ্ঠিকম্॥ 

পুনরায় অন্য (ত্রয়োদশ ) পুত্তলিক। কহিল
ঃ রাজন! শ্রবণ করুন! বে 

সময়ে রাজ! বিক্রমাদিত্য মন্ত্িবর্গের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্বক নিজে যো 

বেশে পৃথিবীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামে উপস্থিত হইলে এক রাত্রি: 

নগরে উপস্থিত হইলে পঞ্চ রাত্রি অতিবাহিত করেন; এইরূপে ভ্রমণ করি 

করিতে একদা এক নগরে উপস্থিত হইলেন । সেই নগরসমীপে নদীতীরে এ 

দেবালয় আছে; সেই দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া সমস্ত মহাজনগ? পৌরাণি; 

মুখে পুরাণ শ্রবণ করেন। রাজাও নদীতে গান পূর্বক দেবালয়ে গমন ও দ
ে. 

প্রণাম করিয়া মহাজনগণের নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে পৌরাণি্ 

: পুরাপপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। 

পৌরানিকগণ বলিতে লাগিলেন, শরীর অ
নিত্য। ্ব্যও নিত্য নে 

রব নিকটবর্তী রহিল, অতএব ধর্গার্জন
 করাই কর্তা! কোর্ট 

হাহ কৰিত আছে, নেই বনকথা। জব? কর গরোগ & 



্বাত্রিংশ-পুতলিক। | ৭০৭ 

জানে তূয়াংস্ততো ধর্্ঃ কশ্টিম্ান্যোইস্তি দেহিনঃ | 
প্রাণিনাং ভয়ভীতানামভয়ং যঃ প্রষচ্ছতি ॥ 

বরমেকন্ত ত্রস্তস্য প্রদাতৃজীবিতং ফলম্। 
ন চ বিপ্রসহল্রেভ্যে। গোসহত্রং ফলং লভেত ॥ 

অতয়ং সর্ববভূতেত্যো যো দদাতি দয়াপরঃ। 
তশ্য পুণ্যস্য কল্লান্তে ক্ষয়মেব ন বিদ্যাতে ॥ 

হেমধেনুধরাদীনাং দাতারঃ সুলতা ভূবি। 
দুর্ঘতঃ পুরুষো লৌকে সর্ববজীবে দয়াপরঃ ॥ 

মহতামপি যজ্ঞানাং কালেন-ক্ষীয়তে ফলম্। 

অথাতয়প্রদানস্ত কলাং নার্স্তি যোড়শীম্ ॥ 

চতুঃসাগরপর্য্যস্তাং যো দগ্ভাদ্বস্থধামিমাম্। 

যণ্চাতয়ঞ্চ ভূতেত্যন্তয়োরভয়দোহধিকঃ ॥ 

অঞ্রবেণ শরীরেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা। 

ফ্রবং যো নার্জয়েদ্ধর্মং স শোচ্যো মুঢচেতনঃ | 
যদি প্রাথুপকারায় দেহোহয়ং নোপযুজ্যতে । 
ততঃ কিমুপকারেণ প্রত্যহং ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥ 

রগীড়ন "পাপের হেতু । যে ব্যক্তি দুঃখিত প্রাণীকে দেখিয়া দুঃখিত এবং 
্খীকে দেখিয়। সুখী হয়) সেই ব্যক্তিই নৈষ্টিকধর্মবেত্তা। আমি বিলক্ষণ অবগত 
দাছি, যে ব্যক্তি ভয়তীত লোকদ্িগকে. অভয় দান করে, তাহার সেই ধর্ম অপেক্ষা 
দীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই। একটি তয়তীত লোককে অতয়দান সহকারে জীবন 
দান করিলে যে ফল হয়, সহজ ব্রাঙ্গণকে গোদান করিলেও তাহার সদৃশ ফল 
প্রাপ্ত ওয়া যায় না। যেব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া সর্বজীবকে অতয় প্রদ্দান করে, 
ক্মান্কালেও তাহার পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। স্বর্ণধেনুদীতা ও পৃথিবীদাত। 
বাতলে সুলত, কিন্ত সর্বধীবে অভয়দাতা! দয়ানীল পুরুষ জগতে দুর্ঘতি। মহান্: 
সমূহের ফরও কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অতয়দাতার পুণ্যফলের যোড়খাংশের 
কাংশের তুল্যও তাহা নহে। যে ব্যক্তি চতুঃসাগরমেখল! এই পৃথিবী দান 
বরে এবং যে ব্যক্তি সর্বভূতে অভয়দাতা, এই উভয়ের মধ্যে অভয়দাতাই শ্রেষ্ঠ । 
ন্ধ্যে বিনীশলীল এই জনিত্য শরীর ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্থোপার্ধন না 



৭৪৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

একতঃ ক্রতবঃ সর্বেধ সমগ্রবরদক্ষিণাঃ। 

একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্ ॥ 

এবং পুরাণকথনসময়ে কশ্চিদ্রৃদ্ধো ব্রাহ্মণঃ পত্ত্যা সহ নদীমুত্তরন্ 

মহাপুরেণ নীয়মানো হাহাকারং কুর্ববন্ নদীমধ্যে মহাজনান্ প্রতি বদি 

ভো ভো মহাজনাঃ ! ধাবধবং ধাবধ্বং, বৃদ্ধঃ সপত্বীকো ব্রাহ্মণোহহং নদী- 

প্রবাহেণ বলাৎ নীয়মানঃ! কোহপি সব্বীধিকো ধান্মিকো মম সপত্ী- 

কস্য' জীবনদানং দদাতু। 

জলেনোহামানস্য দীনধবনিং শ্রুত্বা মহাজনাঃ সর্বেবহপি সকৌতুকং 

পশ্ুস্তি, পরং ন কোহপি নদীমধ্যে প্রবিশ্য প্রবাহাদপনেতুং তস্তাতযং 

প্রবচ্ছতি। 
ততো! রাজা বিক্রমো মা তৈষীরিতি তম্যাভয়ং দত্বা নদীমধো প্রবিষঠ 

পত্যা সহ তং বরাঙ্মণং মহাপুরাদাকৃত্য তটমানীতবান্। ব্রাহ্মণোহপি স্ব 

সন্ রাজানমবদত, তো মহাসন্ব! মমৈতচ্ছরীরং পূর্ববং মাতাপিতৃভামুৎ 
০ ০টি পিপল পপি 

পোপ শী শিট 

করে, সেই অজ্ঞানাদ্ধ মূঢ নিশ্চয়ই শোচনীয় হয়। যদি জীবের উপকারার্ধ এই 

দেহ নিযুক্ত না হয় তবে মনধুয্ের! প্রত্যহ আর কি উপ
কার করিবে? একদিকে 

ভূরিদক্ষিণ সমস্ত বক্ত আর একদিকে ভয়ভীত
 জীবের প্রাধরক্ষাঃ এই উতই তুলা 

যখন এইরূপ পুরাণপাঠ হইতেছে, সেই সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণ সপত্ীক না 

পার হইতে হইতে প্রবল শোতে ভাসমান হইয়া হাহাকার-ধবনিতে নদীগং 

হইতে মহাজনগণকে সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, “হে মহাজনবৃন্দ ! শীঘ্র আই” 

সির আইস,এই বধ বরা্গণভা্ধ্যার সহিত নদীতে লবে
গে ভাসমান হইতেছে 

থে কেহ সব্গুণল্প ধিক থাক, আমার ও
 আমার তারার গ্রাণান কর" 

মহাজনগণ সকলেই জলপ্রবাহে নীয়মান সেই ব্রাহ্মণের কথা নিয়া 

তক সেই দিকে দেখিতে লাগিলেন) কিন্ত কেহই নগ
র পরি হা. 

ক্রোত হইতে উদ্ধারার্ধথ অতয় প্রদান করিলেন না।
 

ওমপ্তর রাজা বিক্রমাদিত্য “মা তৈঃ মা ভো% রবে অভ্যগ্রদীন করিয়া ন
দ 

গর্ভে বন্পপ্রদান পূর্বক সেই সপ ব্রা্ষণকে মহাগ্রবাহ হইতে তটদেশে 

, বন করির্োন। তখন ্া্গণ সুস্থ হইয়া রাজাকে কহিলেন, “হে মহা, 

এই থে পুর্বে ীতপিত কর্তৃক উৎপর হইয়াছে সত, কি 



দ্বাত্রিংশৎ- | ০৯, 

দিতম, ইদানীং ত্বৎসকাশাত দ্বিতীয়ং জন্ম প্রাপ্তম। অতঃ প্রাণদানা- 

[হোপকারিণন্তব কিমপি প্রত্যুপকারং ন করিষ্যামি চেত্তহি মম জীবিতং 

র্ঘস্তাৎ। তন্মাদ্গোদাবধুদকমধ্ো দ্বাদশবর্ষপর্যান্তং মন্ত্রজপসা পুণ্যং 

ভাং দীয়তে। অন্থচ্চ, মতকৃচ্ছ, চান্দ্রায়ণাদিনা কিমপি স্তকৃতমুপাজ্জিত- 

ন্তি, তত সর্ববং গৃহাণেত্যুক্ত1 তত পুণ্যং রাজ্ঞে সমপ্যাশিষং দত্বা পত্থ্যা 

হ নিজস্থানং গতঃ। 

তম্মিন্ সময়ে অতিতয়স্কররূপঃ কশ্চিদ্ব্রক্মরাক্ষসো রাজসমীপঙীগতঃ। 

াজাপি তং দৃষ্টাবদৎ, ভো মহাসত্ব! কোহসি তম? তেনোক্তম্, অহ- 

নীত্রেষ নগরে ব্রাহ্মণ; কমশ্চন সর্ববদা দুশ্প্রতিগ্রহজীবী অযাজ্যবাঁজকম্চ। 

াবিধোইপি গুরূন্ সাধুন্ মহতশ্চ দুষয়ামি। ত্মাত পাতকবশাৎ আম্মি্স- 

গথপাদপে ব্রন্ষরাক্ষসো! ভূত্বা অত্যন্তদ্ঃখিতো দশবর্ধসহত্রং তিষ্ঠামি। 

অগ্ভ ভবতঃ প্রসাদাতুত্বীর্ণো৷ ভবিষ্যামি। | 

ইতি তদ্বাক্যং শ্রুত্বা তদৈব তং পুণ্যং তশ্মৈ দত্তম্। সোহপি তেন 

নিকট হইতে পুনর্জন্ম লাভ করিলাম । আপনি প্রাণদাতা, এখন যদি আপনার 

কিছ প্রতযাপকার না৷ করি, তাহা হইলে আমার জীবনধারণ বিফল । আমি দ্বাদশ: 

ব্ষপর্যযন্ত গোদাবরী নদীর জলমধ্যে অবস্থিতি করিয়া মন্তরজপ করিয়াছি ; তাহাতে 

যে পুণ্যু সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্ত আপনাকে প্রদান করিলাম । অধিকন্ত কষ্ছ 

ন্ড্রায়ণীদি ব্রত করিয়া আমার যে কিছু পুণ্য অজ্জিত হইয়াছে, তাহাও আপ 
গ্রহণ করুন।, এই বলিয়া সমস্ত পুণ্য রাজাকে সমর্পণ পূর্বক আশীর্বাদ করিয় 

ব্রাহ্মণ ভার্ধ্যাসহ নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

ইত্যবসরে তয়ঙ্কররূণী এন ব্নহ্ষরাক্ষস রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থি 

হইল। তাহাকে দেখিয়া! রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহাবল ! তুমি কে' 

রাক্ষদ বলিল, “আমি ব্রাক্গণ, এই নগরেই আমার বাস, আমি সর্বদা অযাজ 

যান ও দুশ্পতিগ্রহ করিয়া জীবনযাপন করিতাম ; নিরস্তর গুরু, সাধু ও মহাজন 

গণের নিন্দা করিতাম) পেই পাপের ফলে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া অতি ছ্ুঃখে এ 
মন্বখ্ক্ষে দশসহআ্র বৎসর অবস্থান করিতেছি । সত আপনার প্রসীদে আ' 

উদ্ধার প্রাপ্ত হইব । 

রাজা প্ই কথা৷ শুনিয়া, (পূর্কপ্াণ্ত) মনত গণ্য নেই ্াঙ্ষকে 
করিলেন? রাক্ষস সেই পুণ্যর্চমে পাঁগধুক্ত হইয়া দিব্যরপ ধারণ পুর্ধীক সবজী 



৭১০... কালিদাদের ্রস্থাবী। 
পুণ্যেন তম্মাৎ কর্্মণো মুক্তো! দিব্যরূপধরঃ সন্ রাজানং স্ব স্বর্গ 

জগাম। রাজাপি স্বনগরমগমত্ড। 

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদত, ত্বষ্েবং পরোপকার, 

ধৈর্য্যামৌদার্য্যং চে বিদ্ভাতে, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রা 

প্যধোমুখো বড়ৃব। 
ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাধ্যানে অপ্পরাভোজ-সংবাদে 

ত্রয়োদশোপাখ্যানম্ ॥ ১৩॥ 

স্পস্ট 

চতূর্দশোপাখ্যানম্। 

পুনরন্যা পুত্তলিকাত্রবীৎ। একদা বিক্রমাদিত্যো রাজা পৃথীতলে 

কম্মিন্ স্থানে কিমীশ্চর্য্যং কে বা সন্ত? কিং তীর্ঘং কা বা দেবতাস্তীতি 

বিলোকয়ন্ স্বয়ং ফোগিবেশেন পরিভ্রমন নগরমেকমগমৎ ! তৎ্সমীপে 

তপৌবনমেকমন্তি | তম্মিংস্তপোবনে জগদন্থিকায়াঃ মহান্ প্রাসাদোইতৃৎ। 

ূ তহসমীপে নদী বহতি। রাজাপি, নগ্তাং স্মাত্বা দেবতাং নমন্কৃা ও 
এপ 

পাপী 

্ত্তিবাদ করিয়! সুরধামে প্রস্থান করিল। রা্জাও নিজনগরীতে প্রতিগমন 

করিলেন । 

পুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্তন
 করিয়া ভোজরাজকে কহিল, “যদি আপনাতে 

এই প্রকার পরোপকার, ধৈর্য্য ও ওদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাপনে উপবেশন 

করুন রাজা অধোমুথে অবস্থিত রহিলেন। 

পুনরায় অন্ত ( চতুর্দশ ) পুত্তলিক
৷ কহিল, একদা বিক্রমার্দ

িত্য মনে করিলেন, 

 ধরাত্নে কোথায় কি আশ্চর্য্য আছে, কোথায় কোন্ ভীর্ব ও কোন্ দেবতা 

: আছেন, দর্শন করিতে হইবে । এইর্প চিন্তা করিয়া তিনি যোগিবেশে র্
যা 

' ফ্রিতে রুরিচ্ে এক নগরে উগস্থিত হ
ইলেন। লেই দগরবীগে কোন জন

 

: বনে অগযধার (এক হিশাল দন্দির বিদ্বমাম
 “ছি. ঘাহার মিকট' একটি 



দ্বাত্রিংগৎ-পুত্তলিক।। “শসা 

দেবালয়ে উপবিষ্টো যাবৎ পশ্থাতি, তাব অবধৃতসারে। নাম কপ্চিদুষোগ 

তত্র সমায়াতঃ। স্থুখী চেত্যুক্তঃ, তেন সহ তত্র দেবালয়ে উপবিষ$ঃ। 

যোগিনোস্তম্, কুতঃ সমাগতো৷ তবান্ ? রাজ্ঞোক্তম্, মার্গস্থোহহ 

কোহপি তীর্ঘযাত্রিকঃ। যোগিনোক্তম্, ত্বং বিক্রমাদিত্যো রাজা ননু - 

ময়া একদা উজ্জয়িস্যাং দৃষ্টোহসি, অতোহহং জানামি। কিমর্থমাগতো- 

ইসি? রাজাব্রবীৎ, ভো। যোগিরাজ ! মম মনসি এমমিচ্ছ। বর্তুতে, পৃর্বী- 

পর্যটনেন কিমপ্যাশ্চধ্যং বিলোকনীয়মিতি, তথ সতাং সন্দর্শনমপি ভবি- 

যঘৃতি। অবধৃতসারোহুব্রবীৎ, ভো রাজন! ত্বং তাদৃশো বিচক্ষণোহপি 

গ্রমন্ত সন্ দেশাস্তরে আগতোহসি। রাজ্যমধ্যে বিপ্লবশ্চেদ্ভবিষ্যতি, 

তদা কিং করিষ্যসি ? রাজ্োক্তম, অহং সর্ববমপি রাজ্যভারং মন্ত্িহন্তে 

নিধায় সমাগতোহস্মি। 

যোগিনোক্তম্, রাজন্! তথাপি ত্বয়া নীতিশান্ত্রবিরোধঃ কৃতঃ। 

উত্তঞ্চ__ 

বাহিত রাজা সেই নদীতে অবগাহন ও দেবতাকে প্রণাম পূর্বক মন্দিরে 
বদিয়। সমস্তাৎ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অবধৃতসারনামা! এক 

যোগী তথায় সমাগত হইলেন। “সুখী হইলাম? বলিয়া সেই যোগী রাজার সহিত, 
মন্দিরে উপবেশন করিলেন । 

অনন্তর যোগী জিজ্ঞাস! করিলেন, 'আপনি কোথা হইতে আগমন করিয়া-, 

ছেন? রাজ! কহিলেন, "আমি পথিক, তীর্থযাত্রায় যাইতেছি।, যোগী কহিলেন; 
'মাপনি রাজা বিক্রমাদিত্য, একদা! আমি উজ্জয়িনীতে আপনাকে দর্শন করিয়াছি; 

সুতরাং আপনাকে আমি জানি । এখানে আগমনের হেতু কি? রাজ। কহিলেন, 

'যোগিরাজ! আমার মনোবাসনা। এই যে, বলুদ্ধরা-্রমণ পূর্বক কোন্ স্থানে কি. 
না্্্য আছে দেখিব ? উহাতে সাধুদর্শন হওয়াও সম্ভব ।' অবধূতসার কহিলেন; 
বাদ! আপনি বিজ্ঞ হুইয়াও প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, রাজ্যে যদি বিজ্রোহ 
উদিত হয, আপনি ফি করিবেন? রাজা কহিলেন, মীর হতে রাঙা সঃ 
শর সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি।” 

এ 'রাজন্! তাহা হইলেও পৰি তিশার বি কর 
ছদ। শানে উয আছে)-ফে সকল বাক্ধি নিযুক্ত কর্মচারীর হটে. 



এ 
স্ ২৬) 1 

৭8২48 কালিদ্দাসের গ্ন্থাবলী | 

নিয়োগিহস্তাপিতরাজ্যভারাস্তিষ্ঠস্তি যে শৈলবিহারসারাঃ | 
বিড়ালবৃন্দা হিতদুগ্ধকুস্তাঃ, স্বপস্তি তে মুঢ়ধিয়ঃ ক্ষিতীন্দ্রাঃ : 

অন্যচ্চ_-রাজ্যঞ্চ স্ববশাগতমিতি নোপেক্ষণীয়ম। পুনঃ সথদূট 

র্তবযম্। | 
কৃষিবিষ্ভা৷ বণিগৃভার্্য। স্বধনং রাজাসম্পদঃ | 
সুদুঢ়ং চৈব কর্তব্যং কৃষ্ণসর্পমুখং যথা ॥ 

তঙ্ছ্ত্বা রাজা তণতি, সর্ববমেতদনর্থকং, অত্র দৈববলমেব বলবৎ । 
সুদূীকৃতে সর্ববসামগ্রীসহিতেহপি রাজ্যে পৌরুষযুক্তোইপি পুরুষে। দৈব- 
বৈমুখ্যাৎ পরাভবং প্রাপ্পোতি। তদুক্তম-_ 

নেত। যস্ বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বস্তং স্থুরাঃ সৈনিকাঃ, 

স্বর্গে ছুর্গমনুগ্রহঃ খলু হরেরৈরাবতো বাহনঃ। 
ইত্যাশ্চর্যযবলাম্থিতোহপি বলিভির্ভগ্রঃ পরৈঃ সঙ্গরে, 
তদ্ব্যস্তং নমু দৈবমেব শরণং ধিক্ ধিক্ বৃথা পৌরুষম্। 

৯ স্পাপাপীশীিপিসপি পপ শশা? শীশতািতিশপীশিটী শীট 

রাজ্যভার স্তত্ত করিয়া শৈলবিহারে প্রবৃত্ত হয়, সেই মূর্থ বুপতিরা৷ মার্জারের নিকট 

গ্ধকস্ত রাখিয়। নিদ্রিত থাকে । কুলপরম্পরাগত রাজ্য হইলেও তাহাতে উপেক্ষা 

প্রদর্শন কর! রাজার কর্তব্য নহে » যাহাতে তাহ! পুনরায় সুদৃঢ় হয়, তাহা করাই 

_ উচিত। কৃষিকর্ম, বিদ্যা, বণিক্, পত্ধী,'নিজসম্পত্তি ও রাজ্যসম্পদ্-_কারীসর্পের 

মুখ যেমন রুদ্ধ করা কর্তব্য, এইগুলি তাহার ্তায় সু করা বিধেয়। 

ষোগীর মুখে এই কথ শুনিয়া রাজা কহিলেন, 'যোগ্িরাজ! এ সমস্তই 

মিথ্যা, দৈববলই এ বিষয়ে শ্রে্ঠ। প্রয়োগনীয় সমস্ত দ্রবযসনতার-পর্ণ রাঙ্যে যদি 

পুরুষকার-সম্পন্ন পুরু বিরাজ করেন, তথাপি দৈব বিমুখ হইলে তাহাকে পরাতৰ 

প্রাণ হইতে হয়। শাস্ত্রের কথিত আছে। বৃহস্পতি ধাহার নেতা, বন বাহার 

অস্ত্র, দেবরৃন্দ ষাহার সেনা, অমরপুরী যাহার দুর্গ, শ্রীহরি ধাহার প্রতি অনুগ্রহ" 

বান্, রাবত হস্তী ধাহার বাহন,এই প্রকার অদ্ভতবলসন্প্ হইয়াও গতি ইন 

' মহাবলর্র্দিগের সবে যুদ্ধে ত্ দিয়া পলায়ন করেন.) সুতরাং পাই দেব 
হইতেছে, দৈবই মানুষের একমাত্র শরণ) পুরুষকারকে ধিকৃ। নারও দেও 

বা, ঝ গঠন (উকুন তা, বা ও রসকোরে হক 
1৫ 
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তথা চ__নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং, 
বিষ্ভাপি নৈব ন চ যত্বকৃতাপি সেবা । নি 
ভাগ্যানি পূর্ববতপসা খলু সঞ্চিতানি, 
কালে ফলস্তি পুরুষন্য যখৈব বৃক্ষাঃ ॥ 

যেনাখগুলদস্তিদস্তকুমুদাস্যাকুঞ্চিতাম্যাহবে, 
ধারা যত্র পিনাকপাণিপরশোরাকৃঞ্চিতান্ত্রাহতাঃ। 
তন্বক্ষোইথ নৃসিংহপাণিকরজৈদীর্ণং হি-ষত সাম্প্রতং, 
দৈবে দুর্ববলতাং গতে তৃণমপি প্রায়েণ বজ্জায়তে ॥ 
বটবৃক্ষস্থিতা ষক্ষ1 দদতীহ হরস্তি চ। 

অক্ষান্ পাতয় কল্যাণ! যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥ 

যোগিনোক্তম্, কথমেতত ? 

রাজাব্রবীৎ্, অস্তি উত্তরদেশে নদীপর্ববতবর্ধনং নাম নগরম্। ত্র 
[জশেখরে। নাম রাজ। বাঁজ্যভারং করোতি ম্ম। স দেবছিজপরায়ণো- 
ভবধাম্মিকঃ। একদ। তস্য) দীয়াদাঃ সর্বেধ সমাগত্য তেন সহ বিগৃহ 
জাং গৃহীত্বা সপত্ীকং তং নগরাত নিরাসিষুঃ | ততঃ স রাজ। পত্যা 

২. শি এ শশাশাশীীপীস্পিী। 

য় বাসম্য় ফলিত হইয়া থাকে রণক্ষেত্র ইন্দ্রের হস্তী এরাবতের দত্তকুমুদ 
হাতে আকুঠ্িত হইয়াছিল এবং যাহাতে পিনাকী মহাদেবের পরগুধারও 
মাত হইয়া কু্িত হইয়াছিল, বৃসিংহদেবের নর দ্বারা সেই ( হিরণ্যকশিপুর ) 
লও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং দৈব যখন হুর্বল হয়) তখন তৃণও 
রায় কঠিন হইয়া উঠে। আরও দেখুন, 'বটবৃক্ষস্থ যক্ষেরা যাহা প্রদান 
িয়াছেন, তাহাই হরণ করিতেছেন ; অতএব হে কল্যাশি! ভবিতব্য যাহা, 
ধা নিশ্টয়ই ঘটিবে ; তুমি অক্ষ পাতিত কর? এই যে কিংবদন্তী আছে, ইহা 
যা নহে।” 

এই কথা শুনিয়া যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কিনল ? রহ 
রাঙ্গা কহিলেন, উত্তরদেশে নদীপর্বতবর্ধন নামে এক নগর আছে। রাঁজ.. 

ত্র নাষে এক নরপতি তথায় রাক্যশীসন করিতেন । তিনি দেবদ্ধিজ-তত্ত 
পা 
হার রাঙা অধিকার, পূর্ধক ্ কে ওঙাহার-ম জা ই 
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898. কালিকাদেরা গ্রস্থাবলী'॥ 

পুজেগ চ লহ নেশার পর্বটি কমচিমগরল্যোপবনে গা । তত্র সূর্য্যো- 

ইপন্তং গতঃ। স্ পত্যা পুজ্রেণ চ সমস্থিতে। বটবৃক্ষমূলে গত্বোগবিষীট। 

তন্মিন্ বৃক্ষে পঞ্চপক্ষিণঃ আসন্, তে পরস্পরং বদস্তি স্মর। তত্র একে- 

নোক্তম্, অস্মিন নগরে রাজা মৃতঃ, তন্ত সম্ততিরধাত্তি কো বা রাজ। 

ভবিষ্যতি। দ্বিতীয়েনোস্তম্, অত্র বটবৃক্ষমূজে যো! রাজা তিষঠতি, তন 

রাজাং ভবিষ্তি। অন্যৈরুক্তম্, তথাস্ত, রাজাপি পক্ষিণাং তর্দ্বাক্য- 

মশুণোহৎ। ততঃ সূর্য্যোদয়ো জাতঃ সর্ববোহপি জনঃ স্বস্বকর্মমণি কর্তং 

্রবৃত্তঃ । রাজাপি সন্ধাদিকং কর্ম কৃত সূর্ধ্যার্ঘং দ্ধ সূধধ্যং নমন্তত্য চ 

ধাবন্রাজমার্গাভিমুখং নির্গতঃ, তাবদ্রাজোতপত্তিনিমিত্ং মনরিভিমুক্তা ধৃত 

মালা করিলী রাজানং বিলোক্য তন্ত কণ্ঠে মালাং নিধায়পৃষ্টমারোগা 

রাজভবনং নিনায়, ততঃ সর্ৈমনতরিতিগিলিত্বা অভিষেকং বিধায় রাজশেখনে 

: রাজ্যে 'রাজা স্থাপিতঃ। একদা সর্বেব প্রতিস্পদ্ধিনো৷ নৃপাঃ সন্ধিবনধা 

রাজশেখরমুন্ম,লয়িতৃং নগরমাজগঃ | তদা৷ রাজা স্বদেব্যা 
সহ গাশত্রীড়া 

নির্বাসিত করিল রাজা দর্কলত্রসহ নানাদেশ পর্যটন পুর্ণক এক নগরে 

বহির্দেশে উদ্ভানমধ্যে উপস্থিত হইলেন। 
তখম হৃর্ধ্যদেব অন্তগমন করিলেন 

ূত্রকলত্্ সহ রাজা বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রহিলেন। সেই বৃক্ষের উঠার পাঁচটি গঙগ 

অবস্থিত ছিল। তাহারা পরস্পর“ কথোপকথনে প্রন হইল । একটি গঙ্ 

কহিল, “এই নগরের অধিপতি পরলোকগত হইয়াছেন, তিনি নিঃস্তান। নুর 

কে রাঙপদে প্রতিটিত হইবে? আর একটি পাখী কহিল, “এই বৃক্ষ 

রাজা আসিয়া বসিয়াছেন, এ রা্ত্য উহারই 
হইবে । তৃতীয় পক্ষী কহিল, 'তাহা 

হউক । গণের এই মন কথা 
রাজার কর্গৌচর হইস। এ দিকে হত 

প্রভাতে হৃর্য্যোদয় হইলে সকলে নিজ নিজ কার প্রবৃত্
ত হইল? রাজাও সা 

। 

রে 

ন্ পা) ৮ 

মর ০ 8) $ 
এ 

৬ 

৪ 

ং ২.৯ র্ স্ব 

ও র্ । 
শর ॥ 

) ও ৰ্ ৪. 

£ পি... 21 ক) 

হু 

) ্ রা 
4 

'কেই রাজপরে প্র চরিলেন।.. কারার. 71 
48০) পি রানী ২ বি উই ই 

38 
7. হ শু 229. 1 চা ৮৮) উনি ১ 08 2১447 ্ 

- « টি প88 ৮8 মি এছ 



ছাতিংগৎ-পুর্ভলিকা। 8৫ 

রোতি। অঞচদেখ্যা তণিতম্, ভো নাথ! ভবতা কথং তৃফীং স্থীয়তে ? 
ভাধিনৃপৈর্নগরী বেষ্টিতা। প্রভাতে গরমন্ানপি তে গ্রহীবাস্তি। 
জ্রোক্তম্, ভো দ্ুপ্ধে। কিং প্রধত্েন ? ধদা দৈবমনুকৃলং তবতি, তদা 
কার্য স্বয়মেব তবে । যদ প্রতিকূলং দৈবং, তদা সব্ধং শ্বয়মের 
শ্তি। বয়া নানুতৃতম্। অতো বৃদ্ধৌ ক্ষয়ে'চ দৈবমেব পরং ফারণম্। 
ক্ষমূলে স্থিত যেন মে রাজ্যং দত্তং, তশ্যৈব চিন্তা পতিতা । “তেন 
স্তিতঞ্চ। অতোহয়ং ময্যেব, ময়ি স এব চিন্তাং করোতু, অপি 
মাপি চিন্তা স এব করিষ্যতি। ইতি তম্য বাক্যং শ্রদ্বা ষেনাস্ত রাজ্যং 
রম, তন্ত চিন্তা পতিতা, অহমস্ বিশ্বস্ত রাজ্যভারমপিতবান্। য্দি- 
নীং ময়াস্ত প্রষত্বো ন ক্রিয়তে, তহি মহান্ প্রত্যবায়ো! ভবিষ্যতীতি 
কার্য স দেবে ভয়ঙ্কররূপং ধৃত্ব! সর্ববান্ শব্রনতর্জয়ৎ। তে সর্ব পরা- 
তা বভৃবুঃ। ততো রাজশেখরো৷ রাজ। নিষ্ণ্টকং রাজ্যমকরোৎ। 
মই সময়ে রাজ মহিষীর সহিত পাশক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। মহিষী কহিলেন, 
প্রানাথ! আপনি কি প্রকারে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন? বিপক্ষ- 
জারা যে নগরী বেষ্টন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে তাহারা নগর অধিকৃত করি- 
বন, আমার্দিগকেও গ্রহণ করিবেন।” রাজা বলিলেন, ঘুগ্ধে! যত্ব বা চেষ্টায় 
কান ফল নাই, দৈব অনুকূল হইলে সকল কার্ধ্য আপনিই সিদ্ধ হয় আর দৈব 
তিল হইলে সকলই বিনাশ পায়) ইহা'কি তুমি অবগত নহ? দৈবই উন্নতি 
অবনতির হেতু । আরও দেখ, আমি যে সময়ে বৃক্ষতলে অবস্থিত ছিলাম, 
ধন যিনি আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সকল বিষয়ের চিন্তার ভার তাহার 
উপরেই ্স্ত) তিনিই এ বিষয় চিস্তা করিতেছেন। এই বিষয় আমাতে পতিত, 
মামার প্রতি যাহা পতিত হইয়াছে, সে বিষয়ের চিন্তা তিনি করিবেন, আমার 
্কাও তাহাকে করিতে হইবে ।” ষিনি রাজাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, রাজার 
ই ধা সনিয়া তাহার চিন্তা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বিবেচনা 
রিদেন, আমি ইহাকে রাজ্যতার প্রদান করিয়াছি, যদি এখন (এই বিপ্ত- 
নর) আমি উহার প্রতি যযসীল না হই, তাহা হইলে যার পর নীই ব্নিষট 

৷ এই প্রকার চিন্তা করি দৈব ( মিজে ) ভীষণরূপ ধার" পূর্বক বিপক্ষ 
র্জন করিতে গত হইলেম। তখন বিগক্ষগণ কাজেই পরাষ্ঠুত হইল। 

টা 3 এ & ২৮174 ন্ র যী 

রর রাজা রাঁজশেগর সিটে রাজাতোগে/প্ররত রহিকেন 1”. টা 



8৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

এষা কথা বিক্রমেণ কথিতা। ততো! যোগীন্্র ইমাং কথাং শর 
অতি সন্তুষঃ সন্ রাজ্জে কাশ্মীরলিল্গমেকং দত্বাতণত, ভো৷ রাজন! এতং 
কাশ্মীরলিজং চিন্তামণিরিব চিন্তিতং বস্ত্র দদাতি। এনং সম্যক্ পূজয। 

রাজাপি তথাস্ত ইত্যু্তধা তন্যৈ প্রণম্য যাবন্সগরমার্গে আগচ্ছতি, 
তাবদূত্রান্মণঃ কশ্চিৎ সমাগত্য রাজানমাশীর্ববাদপূর্ববকমবদত, ভো৷ রাজন! 
“মম শিবলিজপৃজনে নিয়ম, মার্গে লি্গং নং, দিনত্রয়মূপোষণং জাতম। 
রাজাপি তশ্ৈ বরাক্মণায় কাশ্মীরলিজং দত্বা নিজনগরমগমৎ । 

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা৷ ভোজরাজমবদত, রাজন্! ত্বয়ি এব 
মৌদারয্যাদয়ো গুণা বিভ্তান্তে চে, তহি অত্র সিংহাসনে সমূপবিশ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাঁসনোপাধ্যানে অপ্পরাভোজসংবাদে 
চতুর্দশোপাধ্যানম্॥ ১৪ । 

বিক্রমাদিত্যকধিত এই কথা শুনিয়া যোগিবর যার পর নাই সন্তোষ প্রা 

হইলেন এবং রাজাকে একটি কাশ্মীরলিঙ্গ প্রদান পূর্বক কহিলেন, 'রাজন্! এই. 
কাশ্মীরলিঙ্গ চিন্তামণির তুল্য, মনে মনে যাহা চিন্তা করিবেন, এই লিঙ্গগ্রসাদে 
তাহাই প্রাপ্ত হইবেন) উত্তমরূপে এই লিঙ্গের অর্চনা! করিবেন 

তখন রাজা “তথান্ত' বলিয়া যেমূন রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন, অমনি এক 

্রাঙ্গণ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়৷ আশীর্বাদ সহকারে কহিলেন, 'রাজন্! 

প্রত্যহ শিবলিঙগের পুজা করা আমার নিয়ম; কিন্তু পথিমধ্যে আমার শিবনিনটি 

হারাইয় গিয়াছে) (পুজা অতাবে) আমি তিন দিবস অনাহারে রহিযাছি। 
অতএব আপনি এ শিবনিঙ্গটি আমাকে প্রদান করুন ।” রাজা ব্রান্মণকে কাশীর' 

লিঙ্গটি প্রদান করিয়। নিজ রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন 
পুত্তলিকা এই কাহিনী বর্ণন করিয়া! ভোজরাজকে বলিল) রাজন্: টা 

আপদাতে এই প্রকার উদারধ্যাদি গুণ বিস্বমান থাকে, তাহা হইলে এই সি 
সনে উপূত্রেশন করুন। 



পঞ্চদশোপাখ্যানম্। ) 
মিলির ৩2%%০৩-___ 

পুনরন্যা পুতলিকা ব্রবীৎ, শৃণু রাজন্ ! বিক্রুমার্কে রাজ্যং কুবি তন্ 
পুরোহিতো৷ বস্থমিত্রো। অত্যন্তরূপবান্ সকলকলাভিজ্ঞঃ রাজ্ঞোহত্স্ত- 

প্িয়তমশ্চ পরোপকারী সর্ববলোকন্য মহাধনসম্পন্নশ্চাসীৎ। ততস্তেনৈ- 
বা ব্চারিত',ননু উপাঞ্জিতানাং পাপানাং গঙ্গান্সানাদন্যৎ পাপক্ষয়করং, 

নাস্তি। উতক্তঞ্চ-__ 

ন হি তীর্থাভিষেকাত যত বিদ্যাতে পাবনং পরম্। 

তপসা ক্ঙ্গচর্য্যেণ যক্তৈর্দীনেন বা পুনঃ ॥ 
গতিমপ্রাপ্য বৈ জন্তগর্গীসংসেব্যতাং ব্রজেৎ । 
স্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈর্গানৈর্য। নিয়তাত্মনাম্ ॥ 

, শুদ্ধির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈরপি। 
অপহত্য তমন্তীব্রং যথা যাত্যুদয়ং রবিঃ। 
তথাপহত্য পাপানি ভাতি গঙ্গাজলাপ্ন,তঃ ॥ 

অগ্নিং প্রাপ্য যথা সগ্ন্তলরাশিবিনশ্মতি। 

* তথ৷ গঙ্গা প্রবাহেণ সর্ববং পাঁপং বিনশ্যাতি ॥ 

পুনরায় অন্ত ( পঞ্চদশ ) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্ ! শ্রবণ করুন। বিজ্রমা 

তের রা্বকালে বহথুমিত্র তাহার পুরোহিত ছিলেন। বসথুমিত্র অত্যন্ত রূপ- 
খাদ, সকল কলাবিস্তায় পারদর্শী, রাজার অতীব প্রিয়, সকললোকের হিতৈষী ও' 
হাধনবান্। একদা তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, গঙ্ান্নান ভির অন্ত 

উপাজ্দিত পাপের ক্ষয় হয় না শান্ত্রেও কথিত আছে, তীর্ঘগান অপেক্ষা 
বমিকর আর কিছুই নাই। তপ্ত, তর্চধ্যানুষ্ঠান, যজ্ঞ বা দান দ্বারা সগতি- 
না হইনে জাহ্বীসেবা হারাই সমগতি প্রাপ্ত হওয়া বায়। নিয়উচিত-লোক্ছ 
পা াহবীলদিলে স্নান করিলে যেমন শুদ্ধিলাত করে; শত শত বান 

এ উদ্ধিলাতের সন্তাবন! নাই। নু্যদেব যেমন. নিবিড় তিমির 
"না করিয়া উদ্ধত হন। গ্াসন্িনে মা বকিরাও সেইরপ সঙ্গ জপ 



৭১৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

যন্ত সূ্ধ্যাংশুভিস্তপ্তং গাঙ্গেয়ং সলিলং পিকেহ। 

স গব্যং বিধিঘুক্তং 'হিীগ্থা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

চান্দ্রায়ণসহজেণ ষঃ কুর্য্যাৎ কায়শোধনম্। 

পিবেদ্যশ্চাপি গঙ্গান্তঃ সমৌ স্যাতামুভাবপি ॥ 

ভূতানামপি সর্ববেষাং ছুঃখাতিহতচেতসাম্। 

গতিমন্থেষমাণানাং নাস্তি গঙ্গাসম। গতিঃ ॥ 
মহস্তিঃ পাতকৈগ্রন্তান্ অনেকান্ হতমানসান্। 

পততো নরকে ঘোরে গঙ্গা তর্তি সেবনাৎ ॥ 

সপ্তাবরান্ সপ্তপরান্ পিতূংস্চাপি হি বৈ ঞ্রবমূ। 

নরস্তারয়তে নিত্যং গঙ্গাতোয়াবগাহতঃ ॥ 

দর্শনাৎ স্পর্শনাত ধ্যানাৎ তথা গঙ্গেতি কীর্তবনাৎ। 

পুনাতি পুরুষং পুণ্যং শতশোহুথ সহত্রশঃ ॥ 

জাত্যন্ধ। অপি তুল্যাস্তে ঘুগৈঃ পশুভিরেব চ। 

সমর্থা যে ন পশ্বাস্তি গঙ্গাং পাপপ্রণাশিনীম্॥ 

চর 

হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশমান হইয়া থাকেন। অগ্লিসংযোগে তুন্ারাশি ফের | 

লয় গ্রাপ্ত হয়, গঙ্গার শ্োতও সেইরূপ' পাপপুঞ্জ বিনষ্ট করিয়া ফেলে? বিধি 

বিহিত গব্য পান করিলে যেমন পাপ হইতে মুক্িলাত হয়, সর্ধ্যতাপে সন্ত 

গঙ্গোদক পান করিলেও সেইরূপ পাপবিমোচন হয়। সহজ চাক্জায়ণ ঘারা দেহ 

পোঁধন করিলে ঘে ফল হয়, কেবলমাত্র পঙ্গাজল পান করিলেও সেইরপ ফা 

প্রা হওয়া যায়। সন্তাপাগ্লিতে সন্তণ্ত জীব্গিগের স্গতি নদবন্ধে অনুসন্ধান 

করিলে জান! যায় যে, তাহাদিগের পক্ষে গঙ্গার সমান গত
ি আর নাই। যাহারা 

র্টতিম্ক ও অলংখ্য মহাপাপে লিগ, তাহারা নরকে নিমগ্ন হইয়া
 ষদি গদ্া, মে 

করে, তাহা হইলে নরক হইত পরিজরাপ পরা হয়। (রে বাকি গো 

»ককার্যাহার উর্ধতন সণ্ত ও মিয পপ্তপুরুূষ উদ্ধার প্রার্ড হয়। শত শ
ত 

ফহজ সহ ব্যক্তি গল দর্পন, ভাহার জল স্পর্শ, তাহাকে খ্যাল ও
 ৪ 

নি ফা পরাথ হয় যাহারা জা এবং হারা গণ বা: 



খা এ টা + নর 

৩০ ৃ যা. ঘবাত্রিংশং-পুততজিরব-।. ৭৯ 

ইত্যেং বিচার্্য বারাখসীং গতো বিশ্বশ্বরং দৃট। প্রয়াগে পুনর্মযন্ান 
বধায় স্বনগরাভিমুখমগচ্ছণ্, মার্গে নগরমেকমাসীৎ। তত্র নগরে শাপ- 
টা সরাঙ্গনা কাচিৎ রাজ্যং করোতি, তস্যা৷ ভর্তা নাস্তি। তত্র লক্ষমী- 

নারায়ণস্ত মহান্ প্রাসাদোহস্তি। তত্র বিবাহুমণ্ডপঃ কৃতোহস্তি। জঙ্্র 

দেবতাপ্রাসাদদ্বারে মহৃতি লৌহপাত্রে তৈলং তপ্যতে, তত্র নিযুক্তাঃ পুক্রহঃ 
দেশান্তরাগতানেবং বদস্তি, যদি কশ্চিৎ সন্বাধিকোহস্মিন্ ম্তগুতৈলমধ্যে 

পতিষ্যতি, তস্থোয়ং মন্মথসঞ্জীবনী-নান্্রী অপ্দরা কণ্ে মালামপয়িস্যাতি। 
ব্থৃমিত্রোহপি সর্ববং পশ্টন্ স্বনগরং যযৌ । সর্বৈর্বদ্ধুতিঃ সহ সন্দ- 

নং জাতম্। ক্ষেমেণ আগত ইতি সর্ব্বেষাং আনন্দোহভূৎ | প্রভাজে 

রাজমন্দিরং গতঃ রাজানং দৃষ্ট! রাজ্ঞে গঙ্গোদকং বিশ্বেশ্বর প্রসাদঞ্, 
দৰোপবিষ। 

ততো রাজ্ঞা। পৃঃ, ভো বন্থমিত্র ! ক্ষেমেণ তীর্ঘযাত্রা কৃতা ? 

বনুমিক্র মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বারণসীধাযে গমন করিলেন) 
তথায় বিশ্বেশবর দর্শন পূর্বক পুনরায় প্রয়াগধামে মাধন্নান করিয়া! আপনার নগরা” 
জিে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একটি নগর তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। একটি 
শাগতটা স্থরবালা সেই নগরের অধীশ্বরী ; তাহার পতি বিস্তমান নাই। তিনি 
অবিবাহিতা, (ম্বৃতরাং তিনিই রাজ্যশাসন করেন )। বন্থুমিত্র দেখিলেন, তথায় 
্মীনারায়ণের এক বিশাল মন্দির এবং একটি বিবাহমণ্ডপ নির্গিত রহিয়াছে । 
অট্টালিকার দ্বারদেশে একটি বৃহৎ লৌহপান্রে তৈল তপ্ত হইতেছে । যে স্ফ 
বাজি তথায় কার্ধ্ে নিযুক্ত আছে, দেশাস্তরাগত লোকদিগকে সম্বোধন করিস 
তাহারা বলিতেছে, “যে কোন মহাসারবান্ ব্যক্তি এই তত তৈলভাগডে নিপতিত 
হইতে সমর্থ হইবেন, হিরজিনানার অঞ্ষরা তাহারই গলছেশে ৬৮ 
প্রান করিবে ।১ 

দম এই সব দেখো কানা দিন রগ রা হা 
বর্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল; তিমি নিঝিয়ে দেশে প্রত্যাঙ্ত ত্য 
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কেনোক্জং, ভো স্বামিন্! তব প্রসাদাৎ তীর্ঘধাত্রাং বিধায় ক্ষেমেণ সমা- 

গতোহন্মি। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশাস্তরগতেন কি মপূর্বং দৃষ্টম্? বন্মিত্রে 

সথরা্গনাতগুতৈলবৃত্তান্তঃ কথিত; । ততো রাজা তেন সহ তৎম্ানে গতঃ। 
তত্র ম্ানং বিধায় লক্গমীনানায়ণং নত্বা' চ তগ্ততৈলমধ্যে পপাত। তত্রত্ৈ- 

ঁনৈর্থাহাকারঃ কৃতঃ। তদা রাজশরীরং মাংসপিগ্ডাকারমভূৎ । তক্ষত্ 
মন্মথসপ্ত্রীবনী অমৃতমানীয় মাংসপিগুস্যাভিষেকমকরোৎ। ততো রাজা 

দিব্যরূপধরঃ পুরুযো জাতঃ। ততো! মন্মথসপ্ীবনী যাবদ্রাজকণ্ঠে মালা- 

মর্পর়তি, াবদ্রাজ্ঞা ভণিতা, ভো৷ মন্মথসপ্তীবনি ! যদি ত্বং মদীয়! ভবসি, 

তহ্ি মদ্বচঃ শৃণু। তয়োক্তং, তো স্বামিন্! নিরূপ্যতাম্, সর্ববথা তবদ্চনং 

করিষ্যাম্যেব। রাজ্ঞোক্তম্, ষদি মদ্বচনং করিষ্যাসি, তহি মৎপুরোহিতং 

বৃশীঘ। তয়াপি তথা্ত ইত্যু্ত1 পুরোহিতকে মালাং নিক্ষিপ্য বিবাহ- 

মকরোৎ। অথ রাজা স্বনগরং গত । 
৮ শাশাাাািিশাশাশিপোশিশিশীস। 

সাপে ্পীশীশী শশী 

রাছে ত?” বন্থমিত্র কহিলেন, *ম্বামিন্! আপনার প্রসাদে তীর্ঘ্াত্রা দমাগ 

করিয়া কুশলে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছি।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেশানবরে 

গিয়া। কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ কি? বন্ুমিত্র ( পূর্বদৃষ্ট ) স্ুরবালা ও তগ্ততৈলের 

বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন রাজ তাহার সহিত সেই স্থানে গমর্ন করিলেন। 

তথায গান ওল্গীনারায়ণকেপ্রণামপূর্বক দেই তগ্ুতৈলমধ্যে নিগতিত হইনেন। 

তখন তথাকার সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। রাজার দেহ পিশীতূত 

হইয়া পড়িল। এই সংবাদ শ্রবণ পূর্বক মন্থসঞ্লীবনী অমৃত আনয়ন করিয়া 

সেই মাংসপিণ্ডের উপর প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা দিব্যর্নপধারী পুরুষ- 

রূপে উিত হইলেন। তখন মন্সথসঞ্জীবনী যেমন রাজার গলদেশে বরমালযা- 

প্রদানে উদ্ভত হইলেন, অমনি রাজা! বলিলেন, “হে মন্মথসীবনি | যদি তুমি 

আমীর অধীন হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। 0
 

সন্লীবনী কহিলেন, 'প্রভো! বলুন, আপনার আদেশ আমি অব গ্রতিগারণ 

ধরির1 রাজ! কহিলেন, 'যদি আমার আদেশ পালন করিতে সম্ত হও, তাং 

হইলে লার এই পুরোহিতকে পতিত্বে বরণ কর।' মগ্মথসনীবনী বা 

বলিয়া পুরোহিতের কদেশে বরমা্য রান পুর্বাক তাহাকে বিখা: 
ফরিদ 



 দ্বাত্িংশৎ-পুতলিকা। ২১ 
ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিক1 ভোজমবদত, তৃয্যেবং ধৈর্য্যং বিস্যৃতে 

চত, তহি অন্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ । 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্পরা-ভোজ-সংবাদে ' 
পঞ্চদশোপাধ্যানম্ ॥ ১৫ ॥ 

যোড়শোপাখ্যানম্। 
০ ০-- 

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীত, শৃণু রাজন্ । বিক্রমার্কো রাজা দিগ্িজয়ার্থং 
ত্য পূরববদক্ষিণপশ্চিমোত্তরদিশো বিদিশশ্চ পরিজ্রম্য, তত্রত্যান্ নৃপতীন্ 
দতগাক্রান্তান্ বিধায়, তৈঃ সমপিতমন্যৈরনাস্বাদিতবস্তজাতং গৃহীত্বা, 
[তান স্বপদে সংস্থাপ্য, নিজনগরং প্রতি সমাগতঃ। অথ নগরপ্রবেশ- 
ময়ে দৈবজ্ঞেনোক্তম্, তো দেব! দিনচতুয়ং নগরপ্রবেশো৷ মুহূর্ত 
ন্তি। তশ্য বচনং শ্রুত্বা রাজ! গ্রামাদ্বহিরের স্থিতঃ | উদ্ভানবনে 

টমগুপান্ কারয়িত্বা৷ তত্রৈব দিনচতুষ্টয়ং নেতুমুপক্রান্তবান্। 

গুনিকা এই কথা কীর্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, রাজন! যদি আপ- 
[তে এইরূপ ধৈর্য্য বিদ্যমান থাকে, তাছা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন. 
কন। 

রায় অন্ত ( যোড়শ ) পুস্তিকা কহিল, রাজন্, শ্রবণ করুম। কোন সময়ে 
দা বিক্রমাদিত্য দিখ্িজয়ার্থ বহির্গত হইয়া পর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর সমস্ত 

দিক্ পরিক্রমণ পূর্বক সেই সেই দিকের নরপতিদিগকে নিজ পদতলাশ্রিত 
লেন এবং সেই সকল রাজগণদত্ত অনান্বাদিতপূর্ব ভ্রধ্যসস্ভার লইয়! পুরান 

দেব পদে স্থাপন পূর্বক নি নগরীতে গ্রত্ারত হইলেম। বখন 
ই নগরপ্রবেশ করেন, সেই সময়ে দৈবজ্ঞ কহিল, €হে দেব! চারি দিল 
্ সরগ্রবেশের শুভমুভূর্ত নাই তাহার কথা শুনিয়া রাজ নগরের খন্ধি- 
ই বস্তি করিলেন। উল্তানম্যে পট গস করিয়া চারিদিন দেই 
[নেই অতিবাহিত হইল 

৯৬ 7. 
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তশ্মিন্ সময়ে খতুরাজো বসন্তঃ সমাগতঃ | অথ বসম্তবিলাসং টা 

হুমন্্মন্ত্রী রাজসমীপমাগ্ত্যোক্তবান্, তো রাজন! খতুরাজো বসন্ত; 
সমায়াতঃ, অগ্ বসন্তপূজা কর্তৃব্যা। তন্মিন্ পৃজিতে সর্ববেহপি তব প্রসন্ন 
ভবিষ্যস্তি। সর্বেবাহপি সুখী তবিষ্যতি । সর্ববস্যাপারিষম্ত শাস্তির্ভবিষ্তি। 

ত্য বচনং শ্রত্বা! রাজ। তথান্তিত্যঙ্গীকৃত্য বসম্তপূজাসম্পাদনে তমে- 
বাদিদেশ। তদনন্তরং স মন্ত্রী ্বমনোহরং সতামণ্ডপং কারয়িত্বা বেদশান্- 

সম্পন্নান্ ত্রা্মণান্ গীতবাগ্ভাভিজ্ঞান্ ভরতান্ ইতরকলাকুশলা৷ নর্তকী; 
সমাহবয়ত। তথ দীনাহ্ষবধিরপঙ্গুকুজাদয়শ্চ স্বয়মেবাগতা; ৷ তত্র সভা- 

মণ্ডপে নবরতুখচিতং সিংহাসনং স্থাপিতম্। লক্ষমীনারায়ণপ্রতিমাদয়ং 

প্রতিঠিতম্; পৃজার্থং কুক্কুমকপূররকন্ত,রিকাচন্দনাগুরুপ্রভৃতীনি সথগন্ধদরব্যাণি 

জাতীযৃথিকা মল্লিকাকুন্দশতপত্রমদনচম্পক-কেতকীপ্রভৃতীনি সমানীতানি। 

এবংবিধানেন রাজ। স্বয়ং নারায়ণস্য স্পনাদি ষোড়শোপচারং কারয়িত্বা 

ইত্যবসরে খতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইল। বসন্তের শোভা দেখিয়া 

সুমন্ত্রিনামক মন্ত্রী রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “রাজন্! খতুরাজ 

বসন্ত উপস্থিত, অস্ত বসন্তের পা কর! কর্তব্য। তাহার পৃজা করিলে সকলেই 

আপনার প্রতি প্রসন্ন হইবে, সকল, ব্যক্তিই সুখী হইবে, সর্বপ্রকার মরিষ্টের 

শান্তি হইবে।' 

মন্ত্রীর বাক্য-শ্রবণে রাজ। “তথান্ত' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং বসন্ত-পৃজা 

সম্পাদনের জন্ত আদেশ দিলেন। অনন্তর মন্ত্রী মনোহর সভামণ্ুপ রচনা করিয়া 

বেদশান্্রবিশারদ' ব্রাঙ্মণতৃন্দ, গীতবাস্ত-বিশারদ গায়কগণ ও ইতরকলায অভিজ্ঞ 

নর্তকীগণকে আহ্বান করিলেন ; দীন, অন্ধ, বধির, পু! কুজ গ্রতৃতি সকলেও 

সমাগত হইল। সভামণ্ডুপে নবরত্বখচিত সিংহাসন স্থাপিত এবং লক্ষমীনারায়ণের 

ববি ্রতিটিত হইল। পজা-সমপাদনার্থ কুছ, কপূর কী, চপ 
্রস্ৃি পুগনধযব্য, আর জাতী, যুবিকা, মন্লিকা, কুম্ম। শতগ্ ম' টি 

কেতকী ইত্যাি পুষ্পসন্তারও আনীত হইল। রাজ বিধানাগসারে নারায়ণ 
কলাবিষ্াকুশল ব্যজিদিগকে 

ক্পপন ও ঘোড়শোপচারে পৃজ। করিয়া ব্রাঙ্মণাদি কলাবিস্তাকুশল পা 

নাদাল বারা বঙ্গাসিত কয়িলেদ। তৎপরে গাযকেরা বসরা 



ঘাত্রিংশ-পুত্তলিকা । ৭২৩ 

্রাক্ষণাদিকলাকুশলজনান্ বস্ত্রাদিনা সম্ভাবিতবান্। তদনস্তরং গায়কাঃ 

বন্তরাগালাপং কৃত্বা বসস্তং জণ্ডঃ ৷ ততো রাজা তেষাং বীটিকা দদৌ। 
ততঃ কশ্চিদ্ত্রাঙ্ধণঃ সমাগত্য-_ 

কল্যাণদায়ি ভবতোহস্ত পিনাকপাণেঃ, পাণিগ্রহে তূজগকন্কণভূষিতায়াঃ | 
স্রা্তষ্টি সহসৈব নমঃ শিবায়েত্যর্ধোক্তলভ্জিতনতং মুখমন্থিকায়াঃ ॥ 

ইত্যাশিষঃ প্রযুজ্য বদতি, ভো রাজন! বিজ্ঞপ্তিরস্তি। রাজ্ঞোক্তং, 

নিব্দয়। ব্রাঙ্ষণেনোক্তং, অহং নন্দিবদ্ধননগরবাসী ব্রাহ্মণঃ ৷ মমাফট 
ুন্রাঃ জাতাঃ, কন্তা৷ নান্তি। ততঃ সভার্য্যেণ ময়া জগদন্থিকায়াঃ পুরতঃ 
এবং স্বল্প; কৃতঃ, ভো৷ অন্বিকে ! মম কন্যা যদি ভবিষ্যাতি, তদা তাঃ তৰ 

নাম ধারয়িব্যামি। অন্যচ্চ, কন্যায়! তুলিতং স্বর্ণ, দাহ্যামি; কন্যাং চ 
ক্মৈচিৎ বৈদিকবরায় দাল্ঠামীতি। তহি তস্য বিবাহকালো বর্তততে, 

একাদশস্থানে গুরুবর্তৃতে । পুনরাগামিবসরে কর্তং নায়াতি। অতো 

মা কন্যয়া! তুলিতং স্ববর্ণং দাতুমিচ্ছামি। অন্যঃ কশ্চিদৃবিক্রমং বিনা রাজা 
তূমগুলে নাস্তি ইতি ত্বদস্তিকং সমাগতোহস্মি। 

করিয়া বসন্তগুণকীর্তনে প্রত হইল । রাজা সকলকে বাঁটিক। ( তান্ব ল) প্রদান 

করিলেন। * 
ইত্যবসরে এক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া “শৃূলপাণির পাণিগ্রহণ্সমন়্ে 

র্গত্কণভূষিতা পার্ধতীর সহসা “নমঃ শিবায়' এই অর্ধোক্রিসম্পন্ন লজ্জাবনত 
ব্দনমগুল আপনার মঙ্গলপ্রদ হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, 
রাজন! আমার একটি নিবেদনীয় আছে। রাজ। কহিলেন, বলুন । ব্রাহ্মণ 
কহিলেন, “আমি ব্রাহ্মণ, নন্দিবর্ধন নগরে আমার বাস। আমার আটটি পুজ; 
ন্ত কন্ঠা ছিল না। আমি সন্ত্রীক জগদন্বার অগ্রে এইরূপ সন্কর় করিয়াছিলাম 
অধিক! যদি আমার কন্তা জন্মে, তাহা হইলে আপনার নামে তাহার না 
টাধিব। অধিকন্ত কন্তার দেহ-পরিষিত শ্বর্ণ দান করিব, কন্তাটিকেও কোন 

বরে সম্্রদান করিব । (তৎপরে আমার কন্তা জন্মে? ) এখন সেই 

টার বিবাহকাল উপস্থিত, একাদশ স্থানে গুরু বিস্তমান, ক্মগামী বর্ধে বিবাহ 
তে পাবে না। আমি সেই ক্তার বেহপর়িমিভ সুবর্ণ দান করিতে ই 
করি তৃমগুল বানা বিজরাদিত্য ভি আর তেন দাতা দাই বিবেদীয 
ছাপনার নিজ উপন্ি ৯. ্ ৷. 



৭২8 কালিপাসের গ্রস্থাবলী। 

রাক্ঞোক্তম্, তো ব্রাহ্মণ! সাধু সমনুষ্ঠিতং ত্বযনা, ভব যাবতা ধনে 
' কার্ষ্যং ভবতি,তাবদ্ধনং গৃহাণেতি ভাগ্ডারিকমাহুয়োক্তবান্,ভো ভাগারিক। 
অন্ৈ ব্রাহ্মণায় এতৎকন্যাতুলিতং স্থবর্ণং দেহি। পুনরপ্যফটবর্গার্ধমউকোি 
বর্ণ, পৃ্থগ্রীয়তাম্। ততস্তেনাজ্ঞপ্তো ভাগারিকল্তন্যৈ ব্রাহ্মণায় তাবং 
স্ববর্ণ দদৌ। ব্রাক্মণোহপ্াতিসম্ত্ঃ সন্ কন্যয়া সহ নিজস্থানমগাৎ। 

রাজাপি শুভে মুহূর্তে পুরং প্রবিবেশ। 
অথ পুত্তলিকাব্রবীত্, দেব! ব্বয়ি ওদার্য্যমেবং চে, তহি অক্মিন 

সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা! তৃষ্ণীমাসীত। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্মরা-তোজ-সংবাদে 
যোড়শোপাখ্যানম্ ॥ ১৬ ॥ 

মগ্ডদশোপাখ্যানম্। 

পুনরন্যা পুত্তলিকাবদৎ, শৃণু রাজন্ ! গুঁদার্ঘ্য বিক্রমসদৃশো নাসীৎ, 

তেন ওঁদার্যযগুণেন ত্রিভুবনে তস্য -কীত্তিবিস্তারং গতা, সরব্বোইপ্ধিজন- 

রাজ! কহিলেন, “হে বিপ্র! আপনি উত্তম কার্ধ্য করিয়াছেন, আপনার থে 

পরিমাণ অর্থের আবপ্তক) তাহা! গ্রহণ করুণ” এই বলিয়া রাজ! ভাঙারিককে 

আহ্বান পূর্বক কহিলেন, “ভাগ্ডারিক | এই ব্রাঙ্গণকে ইহার কন্তার দেহপরিমিত 

র্থ গ্রদান কর; তত্্তীত আরও অষ্বর্ার্ম অষ্টুকোটি স্বর্ণ দেও।' আতা: 

প্রাপ্তিষাত্র তাগারিক ব্রাঙ্মণকে সেই পরিমাণ ধন প্রদান করিল। ্াহ্ণ সন্ত 

হইয়া কন্ত। সমতিব্যাহারে নিজগৃহে গরস্থান করিলেন। রাজাও শুভমহূর্তে দগরে 

প্রবিষ্ট হইলেন। 
| 

পুগ্তলিকা কহিল, “হে দেব! বদি আপনাতে এইরপ উর থাকে, 5. 

ধই সিংহাসমে উপবেশন করুন। ভোজয়াঙ্গ মৌনতাথে রহিলেন। 
রাজিয়া 

] 1 

॥ ্ রি 

 গুনগায় খ (স৫ হ সম, রণ কন দর 
গুমকায় শ (স্দশ ) পুতলিকষা। কহিল, সন জং. ৃ 

কী ২ তত জিপি 1 ৯ 
পি, (৯ ৫ ৮ ২ 

৭ ০০1৮4182005 4 -15-১50৮0 নিিপাজিপরা। : ভীতির সং. 



্াত্রিংশৎ-পুত্লিকা। ৭২৫ 
ুমেব রাজানং স্তৌতি। সর্বধদা স্বস্তিবচনং দাত্ণামেব প্রীত্যৈ ভবতি 
নতুশুরাণাম্। উক্ত্চ_ 

দাত্ণামেব সংগ্রীত্যে স্বস্তিবাচো ধনাধিনাম্। 
শূরাণাং হি প্রহথারায় রসিতং রগছুন্দুভিঃ ॥ 

বীরযাধ্ধ্যজ্ঞানানুষ্ঠানাদয়ো! গুণাঃ সর্ক্বেষামেব ভবস্তি,ন তু ত্যাগগুণঃ 
মুহান্তি পশবঃ সর্বেবে পঠস্তি চ শুকাদয়ঃ। 
দদাতি কোহপি দানং ষঃ স শুরঃ স চ পঞ্ডিতঃ। 
কেচিৎ স্বভাববীর] হি দয়ারীরাশ্চ কেচন। 
তে সর্ব দানবীরস্ত কলাং নার্স্তি যোড়শীম্ ॥ 
ত্যাগ এক গুণঃ শ্লাঘ্যঃ কিমন্যৈগু পরাশিভিঃ | 
ত্যাগাদেব হি পৃজ্যন্তে পশুপাষাণপাদপাঃ ॥ 
ত্যাগে! গুণো গুণশতাধিকো হি মতো মে, 
ব্দ্যাপি ভূষয়তি তং যদি তত্র কিং ব্রবীমি। 
শৌর্য্চ নাম যদি তত্র নমোহস্তব তন্মৈ 
তচ্চ ত্রয়ং ন চ মদোইপ্যতিবিক্রমে বত ॥ 

এতচ্চতুউয়ং তশ্মিন্ বিক্রমার্কে সদা আসীহ। 

বাঁধি বিভৃত হইয়াছিল; সকল প্রার্থীরা আসিয়াই তাহার স্ততিবাদ করিত। 
ঘত স্বস্তিবাচন দাতৃগণেরই প্রীতির কারণ হইয়া থাকে; শ্রগণের নহে। বসেও কথিত আছে”_প্রাবিগণের সবস্ভিবাচন দাত্রন্দের প্রীতির হেতু হয আয় পার্থ রণছুতিনাদ শুরগণেয় প্রীতির কারণ হইয়া থাকে । বীরত্ব, ধৈর্ধয, 
শানাষঠা প্রত্ৃতি গুণরাজি সকলেপ্স হয় বটে, কিন্তু দাদগ্ণ সকলের হয় না। কা পে যয হয় শুকপক্ষীরা লেবনান উচ্চারণ করে, কিন্তু বে বাড়ি দাতা, 
নই বাডিই শুর ও পণ্িত বলিয়া গণা । কেহ কেহ স্বাভাবিক বীর, কেহ কেহ 

কিন্ত কেহই ফানবীরের ধোড়খাংশের একাংশের তুল্য নহেন। অন্ত ঁ- রে কিকল? একঘাত্র দানগুণই শ্লাঘনীয়। জানগুণের প্রভাবে পপ্ড ও রাও পৃিত হয়। জামার বিষেচনায় শত শত ও৭ অপেক্ষা বদাততা ৮1 ধঙ্চি আধার বিশ্ত-দবিদ্ডিত হয়, তবে আর ক্ষধা কি +. মি 



৭২৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

একদা পরমণগুলন্ত কম্যচিত্রাজ্ঞঃ পুরতঃ কেনচিৎ স্তিপাঠকেন বিক্র- 

মার্কন্ত গুণাবলী পঠিতা। তেন রাজ্ঞা তাং শ্রত্বা মনসি স্পর্দাং বিধায় 

স্তরতিপাঠকং প্রতি উক্তম্, ভো বন্দি! কিমর্থমেতে সর্ব স্তুতিপাঠকা; 

বিক্রমমেব রাজানং স্তবন্তি, কিমন্যো৷ রাজা নান্তি ? বন্দিনোক্তম্, ভো 

রাজন্! ত্যাগে উপকারে দাহসে শৌর্য্যে তেন সদৃশে! রাজা ত্রিভূবনেইপি 

নাস্তি। পরোপকারকরণে স্বদেহেৎপি মমত্বং নীসীৎ। তন্য তন্রচনং শ্রদ্ধা 

স রাজা অহমপি পরোপকারং করিষ্যামীতি মনসি বিচা্ধ্য কঞ্চন যোগিন- 

মাহুয় অবাদীৎ, তো যোগিন্! পরোপকারকরণার্থং প্রতিদিনং নবং দ্রব্য 

যথা! ভবতি, তথা কশ্চিদুপায়োহস্তি ন বা? যোগিনোক্তমূ, তো রাজন্। 

কিমপি নাস্তি। রাজ্ঞোক্তম্, অন্তি চেও তমুপায়ং মমাগ্রে নিবেদয়, অহং 

তং সাধয়ামি। যোগিনোক্তম্, কৃষ্ণচতুর্দশীদিবসে চতুঃষষ্টিযোগিনীচক্র 

তিনটি গুণ বিক্রমাদিত্যের বিস্তমান ছিল, তাহার উপর আবার মদগর্ব ছিল না? 

স্ৃতরাং তাহাতে এই গণচতুষ়্ বিদ্যমান হিন। 

একদা অপর কোন মগুলেশ্বর রাজার সম্মুথে এক স্ততিপাঠক বিক্রমাদিত্যে 

গুণাবলী কীর্তন করিল । তাহা৷ শুনিয়া সেই রাজার মনে স্পর্্ার 'নঞ্চার হই 

তিনি স্ততিপাঠককে কহিলেন, “বন্দিন্! এই সক স্বতিপাঠকেরা সর্বদা বি 

মাদ্দিত্যের গুণকীর্ভন করে কেন? অন্ত কোন রাজা কিনাই? বন্দী কহিন 

'রাজন্ ! দান, পরোপকার, সাহস, শৌর্ধ্-_-এই সকল বিষয়ে বিক্রমাদিত্যে 

সদ ত্রিভুবনে কেহ নাই। পরোপকারার্থ নিজ দেহেও তাহার মমন্ব ছিল না? 

বন্দীর এই কথা গুনিয়। রাজ। 'আমিও পরোপকার করিব' মনে মনে এইরূপ চিন 

করিয়। এক যোগীকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, “যোগিন্! চর 



বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। ৭২৭. 
হোমাবসানে পূর্ণাহুতিনিমিত্তং স্বশরীরমেবাশ্ৌ হোতব্যম। ততো 
যাগিনীচক্রং প্রসন্ং তৃত্বা রাজ্ধে নবং শরীরং দত্বা ভণতি, রাজন! বরং 
বঘ। রাজ্ঞোক্তম্, ভো৷ মাতরঃ ! যদি প্রসন্ন! ভবস্তি, তহি মম গৃহে 
৫ মহাঘটাঃ সম্তি, তান্ প্রতিদিনং ্বর্ণপূর্ণান্ কুর্বস্ত। তাভিরেবমুক্তম্, 
বমেবং মাসত্রয়ং প্রতিদিনং ম্বশরীরমগ্শো হোষ্যসি চে, তথা বয়ং | 
করিযামঃ। রাজাপি তথ্ত্যেক্ত  প্রতিদিনং স্বশরীরমগ্ৌ জুহোতি। 

একদা বিক্রমার্কো রাজা ইমাং বার্তীং শ্রত্বা তংস্থানং সমাগত্য পূর্ণা- 
হভিমযে স্বয়মেবাগ্ৌ। পপাত। ততো৷ যোগিঘীভিঃ পরস্পরং ভণিতং, 
্ ততস্তরমাংসঃ অতীব স্বাহুতরঃ বিচ্যাতে,অস্য হৃদয়ং মহাসারমস্তি। ইতি 
নন্মজ্জীব্য তণিত্তম্, তো মহাসব ! কো তবান্? তব শরীরত্যাগে 
ঝি প্রয়োজনম্? তেনোক্তম্, ময়া পরোপকারার্থং শরীরমগ্পৌ হুতম্। 
যোগিনীভির্ণিতং, তহি বয়ং প্রসন্নাশ্মি, বরং বৃণীষ। রাজ্ঞোত্তম্, যদি মম 
রানা তবস্তি,অতস্তহি অয়ং রাজ মরণাৎ, প্রতিদিনং মহাক প্রাপ্মোতি, 
রান পূর্বক বলিবেন, “রাজ্জন্ ! বর প্রার্থনা কর আপনি কহিবেন, 'হে মাতৃ- 
গণ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার গৃহে যে সাতটি বৃহৎ কুস্ত 
গাঞছে পরত্যহ তাহা সবর্পূর্ণ করিয়া দিউন, যোগিনীচক্র কহিবেন, '্যদি তিন 
মাম পর্য্যন্ত অগ্মিতে আপনার দেহ আহুতি দিতে পার, তাহা হইলে আমর! 
(তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি 1” তখন রাজা 'তথাস্ত' বলিয়া সকল অনুষ্ঠান 
ক প্রত্যহ অগিতে আপনার দেহ আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

একদা বিক্রমাদিত্য রাজা! এই কথা শ্রবণ পূর্বক তথায় উপস্থিত হইলেন এবং 
াঘতি-গ্রদানকালে নিজে বহ্ছিমধে) নিপতিত হইলেন। তখন যোগিনীচক্ত এগঃ কহিলেন, “স্ব অপরের দেহের মাংস বলিয়া গ্রতীতি হইতেছে) ওহ যাহার যাংস আহতি প্রদত্ত হয়, তাহা নহে) ইহা অধিকতর সু্থাছ; 

ধায়ে মহাসার বিদ্যমান | এই বরিয়া বিক্রমাদিত্যকে পুন্জঁবিত করি: 
জাগা করিলেন, 'হে মহা তুমি কে? তোমার দেহত্যাগে প্রয়োজন কি: 
মা কালে, “মি পরোপকারার্ধ অগ্লিতে আত্মশরীর আৰ 

নীরা কহিলেন, “বসরা পরসরহইলাম, ভুমি বর রানা কর. উপ দি আমার গ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইনে এ 
নিত মহাকেশ ভোগ করিছেছেন। তাহার প্তিবিধাদ, কা 



৭২৮ 
কালিদাদের গ্রস

্থাবলী। 

তৎ নিবারণীয়দঅস্ত সপ্তমহা'ঘটাঃ নিত্যং স্থবর্েন পূরণীয়াঃ। যোগিনীতি- 
উরনিতম্, তথা করিষ্যাম ইত্যাীকৃত্য রাজা মরণং নিবারিতম্। ঘটান 

স্ববর্ণেন পুরিতাঃ। অথ রাজা! নিজনগরং প্রত্যাগতঃ। 

ইমাং কথাং কথযিত্া পুত্তরিকা ভোজমবদ, ভো! রাজন্! ত্বয়ি এবং 

পরোপকারো! ধৈর্য্যং দয়া চ বিদ্ততে চে, তছি অন্মিন্ সিংহাসনে 

সমুপবিশ । 

ইতি কিক্ার্কচরিতে শিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাতোজসংবাদে 
সপ্তদশোপাধ্যানম্ 

॥ ১৭॥ 

অফীদশোপাখ্যানম্। 

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবন্যা পুতিক 

ভণতি। ভো রাজন! বিক্রমন্টদার্য্যাদয়ো গুণা ভবস্তি চে, তই 

অপ্মিন্ সিংহাসনং অধ্যাসিতবযম্। রাজ্যোক্তমূডনীতিমার্গঃ কথং কথা
তাম 

ৃত্তলিকাহ, তো রাজন্! শয়তাম্। মণিপুরে গোবিনপের্া সণ 

এবং ইহীর গৃহস্থিত সপ্ত কুস্ত প্রত্যহ হ
্ব্ণপূর্ণ হউক / থান বরিয়া যোগিনীর 

অঙ্গীকার পূর্বক সেই রাঙ্জার মৃত্যু নিবারণ 
করিলেন? কুস্তগুলিও ু র্ণে পরি- 

পুর্ণ হইল। রাজা বিক্রমাদিত্যও নিজ র
াজধানীতে প্রত্যারৃত হইবে

ন 

এই কাহিনী বর্ণন করিয়' পুত্তলিকা৷ কহিল, 'রাজন্! যদি আপ
নাতে এইরূপ 

পরোপকার, ধৈর্য ও দয়াগুপ থাকে, তবে এই
 সিংহাসনে উপবেশন করুন| 

রা তোজরাজ যে
মন সিংহাসনে উপবেশন

ের উদ্ম করিলেন, সম
 

( অষ্টাদশ ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! রাজা বিক্রমাদিত্যের জনন 

জাতে উরি গণ থাকে,
 তাহা হইলে এই সিংহাসনে উগ

বেশন ক েন। 

বঁমিলেন,. 'নীতিমার্ম কিরপ, 
(বিকরমাদিত্য কিরগ নীতির জঙ্

গী 

৭৭০ রোজনু! শ্রবণ করুন। মনিগুরে গোবিন্দ 



৮ 

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিক! । ৭২৯ . 

বরনীতিশাস্্জ্ঃ স্বপুক্রায় নীতিশাস্ত্ং কথয়তি। তদা ময়াপি নীতিশাস্তর 
শরতম। তত তুত্যং নিবেদয়ামি। রাজ্ঞোক্তং, নিরূপয়। 

পুত্রলিকয়োক্তম্, শ্রয়তাং রাজন্ ! বুদ্ধিমতা৷ পুরুষেণ হুর্ভরনৈঃ সহ 
না ন কর্তব্যঃ, যতোহনর্থপরম্পরায়া হেতুর্ভবতি। উত্তঞ্চ__ 
ূর্জনসঙ্গ তিরনর্থপরম্পরায়া, হেতুঃ সতামধিগতং বচনীয়মত্র। 
ননবশ্বরো হরতি দাশরথেঃ কলত্রং, প্রাপ্পোতি বন্ধমথ দক্ষিণসিক্ধুরাজঃ। 

অপি চ- 

অপনয়তি বিনয়মনয়ং ঘনয়তি যশ; সততমযশসঃ। 

নিরয়ং চয়তি তরস! পুংসামসতাং সমাগমো৷ জগতি ॥ 

সজ্জনানাং সঙ্গো বিধেয়ঃ। লোকে সৎসঙ্গাৎ পরো লাভো নাস্তি, 

মাতা মহানন্দাদয়ো। গুণ জায়ন্তে। উক্তঞ্চ-_ 
কন্দলয়ত্যানন্দং নিন্দতি মন্দীনিলেন্দুচন্দনম্। 

মদয়তি মন্দভাবং সন্ধত্তে সম্পদৌহপি সৎসঙ্গঃ ॥ 
অন্তচ্চ ।__কেনাপি বৈরং ন কর্তব্যম্, পরেষাং সম্ভতাপো! ন করণীয়ঃ। 
২ শাশশশীশি শী - ২ শতশত পিপি, পিস পপ পপি ত টি ৬ 

উপদেশ দেন, তখন আমিও তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম ; তাহাই আপনার নিকট 
বর্ন করিব ।”* রাজ! বলিলেন, 'তাহাই কীর্তন কর ।, 

ন্র্লকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হৃর্্ধনের সহিত 
ন্ট করিবে না, কেন না, তাহাতে অনর্থপরম্পরার হেতু ঘটে। শীস্ত্েও: 
কত আছে, ছু্জনের সংসর্গ অনর্থপরম্পরার হেতু এবং তাহাতে সাধু ব্যক্তির 
নিদাহ়। দেখ, লঙ্কাধিপতি রাবণ দাশরধির পত্থীকে হরণ করিল, কিন্তু দক্ষিণ- 
শাগরগতি বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন । আরও দেখ, অসতের সংসর্দ সর্বদা বিনয় ও ঘশ 
না করে, হুর্নীতি ও অযশকে ধনীভৃত করিয়া থাকে এবং নরকসঞ্চয় করিয়া 

হি 

৭) সুতরাং সাধুসংসর্গই কর্তব্য। স্মধুসঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাত আর নাই? 
বহু তাহা হইতে মহান্ আনপ্দাদি গুণের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রে কখিত 
নাছ সাধু হর্য উৎপাদন করে) মন্দ মন্দ বায়ু; চন্র ও চন্দন অপেক্ষাও পধ 
নে তাষ আনন করে, মন্দ ভাব দূর করিয়া সম্পদের উৎপত্তি করিস 
রও দেখ, কাহারও সহিত শক্রতা করা উচিত নহে, বিনা ছে খুতা- দগুবিধান করিবে না খু্ঠর দোষ না দৌঁখিলে জাতিকে খন. নং 

1 

রদ 



, ৭৩০ কালিদাচের পরস্থাবলী | 

অন্পরাধতো৷ ভূত্যা। ন দগ্ডনীয়া:, মন্থাছ্ছোবং বিনা স্ত্রী ন'জ্যাজ্যা ; যতো 

নরকভাগ্ভবতি। উক্তঞ্চ_ 

আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং স্থরূপাং শীলমগ্ডনাম্। 

যোহদৃষ্উদোষাং ত্যঙ্জতি সোহক্ষয়ং নরকং ব্রজৎ। 
' লক্ষমী স্থিরেতি ন মন্তব্য বারীব চঞ্চলা। উদ্ঞ্চ-_ 

অনুভ্তব দদততু বিত্তং মান্ান্ মানয় সজ্জনান্ তজত। 

অতিপরুধপবনবিলুলিতদীপশিখেব চঞ্চল। লক্ষ্মী; ॥ 

ন্ত্রিয়ৈ গুহ্যবচনং নিবেদনীয়ম্। ভৰিষ্তুচিন্তা ন. কার্ধ্যা । বৈরিণা- 

মপি হিতমেব কথনীয়স। নিত্যং দানাধ্যয়নাদি বিনা দ্িবসং ন যাপয়েহ। 

পিজোঃ সেবা কর্তব্যা। চৌরৈঃ সহ সম্ভীষণং ন কর্তব্যম। সর্বদা 
নিষ্ঠ,রমুত্তরং ন বাচ্যম্। অল্লনিমিত্তং ন বনু করণীয়ম। উত্তঞ্চ_ 

. ন স্বল্পম্ত কৃতে ভূরি নাশয়েম্মতিষান্ নরঃ। 

এতদেব হি পাপ্ডিত্যং ষৎ স্বল্লাদ্ভূরিরক্ষণম্ ॥ 

আর্তীয় দানং কর্তৃব্যম। ধর্ম্মস্থানে মনসা কণ্ম্নণ! বাচা পরোপকার; 

কর্তব্যঃ। এতৎ সামান্যং পুরুষাণাং নীতিশাস্তমুদ্দিষটম্। স বিক্রমো 

রাজ] স্বভাবত এব নীতিশাক্মজ্ঞঃ। 
হিিটিরানিনারি নিউ রিি ি 

করিতে নাই; কারণ, তাহা করিলে নরকগ্বামী হইতে হয়। শাস্ত্রে আরও 

'কথ্িত আছে যে, যে নারী আদেশ গ্রতিপালন করে, যে ব্মগবতী, গৃহকরণে সুদ 

ও সচ্ছরিত্রা বিনা দোষে তাহাকে পরিত্যাগ্গ করিলে অক্ষয় নরকবাস ঘটে। 

কষলা অচঞ্চল। থাকেন, ইহা বিবেচনা করা অকর্তব্য ; বস্ততঃ তিনি জলবিষ্ববৎ 

চগল।। শাস্ত্রের উক্তি আছে, ধন বিতরণ কর, মাননীয় ব্যক্তির সম্মাননা কর 

এবং সাধুদিগের সংসর্গ কর ; কেন না, মহাবেগবান্ বাস বারা কম্পিত দীগশিখার 

ন্টায় কমল নিরন্তর চপল! | নারীজাতিবু নিকট গগ্তকথা এঁকাশ করিবে না, তবি 

্ চিতা করিতে নাই, শক্ত নিকটও হিতকথা ব্যক্ত করিবে দান ও ধারনা 
অন্ত কোন কার্যে দিন কাটাইবে না, য়ের জব আড় কিনেন 

বর পেন্স ঝধিকতর রক্ষ! করাই পারত, স্ার্ডদনকে দান করিনে রর রে 

চায় বার্য। মন ও কর দ্বারা পরের উপকার'করিব দীতিশানজে সা 
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এবং কালে গচছতি একদা কশ্চিৎ বৈদেশিকো রাজানং দৃষ] 
উপবিষ্টঃ। ততো রাজ্ঞা ভপিতম্, ভো দেবদত্ত! তব নিবাসঃ কু্র? 

হেনোস্তম, ভো রাজন্! অহং ধৈদেশিকঃ, মম কোহপি নিবাসে নাক্তি। 
্ঘদা পরিভ্রমণমেব করোমি । ৪ 

রাজ্ঞোক্তম্, পৃথিবীং ভ্রমতা ত্বয়। কিং কিমপূর্ববং পৃষ্ম্? তেনোক্তম্ 
তো রাজন! মহদেকং আশ্চ্্যং দৃদ্। রাজ্ঞোক্তম, কিং দৃষম্। 
ভেনোক্তম, উদয়াটলপর্ববভে আদিত্যস্ট মহান্ প্রাসাদোইস্তি। তত্র 

লা হতি। গঙ্গীতটাকে পাপবিনাশনং নাম শিবালয়মন্তি । তন্ত্র গঙ্গা- 
গ্রবাহাৎ কশ্চিৎ স্থৃবর্্তস্তো নির্গচ্ছতি । তস্যোপরি নবরত্খচিতং সিংহা- 
মনমস্তি। স স্থৃব্ণস্তসতঃ সূর্য্যোদয়াছুপরি পূর্ণবৃদ্ধিং প্রার্মোতি। মন্যাহ্নে 
্ামগুলং প্রাপ্পোতি। ততঃ সূর্য্যো যাবদস্তং প্রার্মোতি, ভাবত স্বয়মেব 
উ্ীর্ণো গঙ্গাপ্রবাহে মজ্জতি। প্রতিদিমমেবং ভত্র তবন্তি। এতশ্মহ- 
র্যা ময় দৃষ্টম্। 

রাজ বিক্রমোহপি তচ্ছত্বা তেন সহ তৎস্থানং গতে! রাত্রো নিজ্রাং 
এই প্রকারে কিছুদিন অতীত হইলে একদা! এক বিদেশী ব্যক্তি রাজার নিকট 

উপস্থিত হইয়া তাহাকে দর্শন পূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। রাজ! জিজ্ঞাস! করিলেন, 
দেবাত!* তোমার নিবাস কোথায়? সেই ব্যক্তি কছিল, 'রাজন্! আমি 
রর মামার (নির্দিষ্ট) বাসস্থান কোথাও নাই, আমি সর্বদা পর্যটন করিয়া 

টাই ॥ ৰ । 

রাঙ্গা কহিলেন, “পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া তুমি কি কি অপূর্ধব দেখিয়াস্থ 1” সে 
খত হিল, 'য়াজন্, একাটি মহৎ আশর্ধ্য দেখিয়াছি । রাশা কহিলেন, “কি 
গাাহ? বিদেশী কহিল, "উদক়াচলে সরঘাদেবের বিশাধ খনদির আছে। তথায় 
গধী গরবাহিত হইতেছেন। গঙ্গাতীরে পাপবিপাশন নামে একটি শিবমন্দির 
৫ সেই স্থানে গঞ্গাপ্রবাহ হইতে একটি সুবর্ণ নির্ঘত হয়। সেই সস্ের 
রন একখানি সিংহাসন জাছে। হৃর্ধেযাদঘ্বের পর হইতে সেই 
পাইতে থা মধ্যাছসমরে আদিতামল পরত হয়; গরে বদ 

৬ নন করেন, তখন সেই তত পুনরায় সিতেই গঞাগর্ডে নিষগগ হয় 1. 
বি বার এই হইকেছে। জমি ই হাস্য দিছি. 

রাজা চা পুলক রহ কর ফারাজ রাররারার ক কার 
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গতঃ। প্রভাতসময়ে ফাবছুদয়ো৷ ভবতি, তাবদ্গঙ্গা প্রবাহাৎ রত্ুসিংহাসন 

যুক্তো হোমন্তস্তো নিগ্তঃ। তশ্মিন্ সময়ে স্তস্তে রাজা স্বয়মূপবিধ: 

স্তস্তোহপি সূর্য্যমণ্ডলং প্রতি গন্তং প্রবৃত্তঃ | যাবৎ সুরধ্যসমীপং গচ্ছৃতি 

তাব্দগ্রিকণা-সদৃশৈঃ সূর্যকিরণৈঃ রাজশরীরং মাংসপিগাকারমতৃং। ত্: 
পিগুরূপেণ সূর্ধ্যমণ্ডলং প্রাপ্য,_ 

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগত-প্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে। 

্রয়ীময়ায় ব্রিগুণাত্বধারিণে, বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে । 

ইত্যেবং নমশ্চকার। 

সূধ্যঃ স্তম্তমমৃতেনাভ্যসিঞ্চতত। রাজ দিব্যশরীরে! জাতঃ। সূর্য 

গোক্তম্, ভো৷ রাজন! ত্বং মহাসব্বাধিকোইসি, এতম্মগুলং সর্ববস্থা পাগমাং 

তত্র ত্বং প্রাপ্তোহসি, তহি অহং প্রসন্নোহস্মি, বরং বৃণীষ | রাজা বদতি, 

কিং মত্তোহধিকঃ পরোহস্তি ? যম্মুনীনামপ্যগম্যং তব স্থানং,তদহং প্রাপ্ত; 

. তব প্রসাদাৎ সর্ববমপ্যর্থজাতমন্তি । তদ্বচনেনাপ্যতিসন্তৃফঃ সূর্য্যো নব 

রাত্রিকালে নিত্রিত হইলেন । প্রভাতকালে যেমন সূর্যোদয় হইল, অমনি ( দেং 

গেল) গ্গাপ্রবাহ হইতে একটি রত্বসিংহাসনযুক্ত স্বর্স্ত্ত নির্গত হইল। তখন রাত 

বিক্রমাদিত্য সেই স্তম্ভের উপর নিজে উপবিষ্ট হইলেন? স্তত্তও হুর্ধযমণ্লে গম' 

করিতে লাগিল । যখন স্তস্ত হুর নিকটবর্তী হইল, তখন অগ্নিকগৃতুল হ্যা 

তেজে রাজার দেহ মাংসপিণ্ডে পরিণত হইল । সেই পিগাকারেই তিনি ুধ্যম৫ 

উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া আদিত্যদেবকে নমস্কার করিলেন_ জগতের মবিত 

( গ্রসবকর্তা বা উৎপাদক )। জগতের একমাত্র নে্রস্বরূপ। জগতের সৃষটি-্থিতি 

সংহারের কারণ-তররীময় ক্রিগুণাত্মক। ত্র্মবিষুশিবরপী আদিত্যদেবকে নমর 

তখন নুরধ্যদেব অমৃত দ্বারা সেই স্তস্ত অভিষিক্ত করিলেন ) র
াজাও দিব্যদেহ 

ধারী হইয়া উঠিলেন। নুর্ধ্য কহিলেন, “রাজন্! তুমি মহাসারবান্ হইতে 

রে) এই বু্্যমণ্ল সকলেরই অগর্যট, কিন্তু তুমি এখানে উপস্থিত হয়া 

অতএব আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম; তুমি বর গ্রহণ কর। চস 

রন, ু নিগণও যে স্থানে আগমন করিতে সমর্থ নহেন, আমি দেই টি 

স্থিত হইয়াছি ইহা অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ আছে? (ইহা অপেদা ্ 
| তে র্বপকার বর্ঘট পামার বি 

রা 
রং সব) 2 5 * 
5 এ আনার এ অখয়াে শতার সারির] নূর দেয় 
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রত্বুখচিতে স্বকীয়ে কুগুলে দত্বা ভর্ণতি, ভো রাজন! এতঃ গং 

_ প্রতিদিনমেকং স্থৃবর্ণভারং প্রষচ্ছতি। 

.. ততো রাজা কুণগুলদয়ং গৃহীত! পুনঃ সূর্যাং নমস্কত্য টিন যাৰ, 

ঢজ্জযিনীং প্রতি আগচ্ছতি, তাবৎ কশ্চিদ্ব্রাঙ্ষণে! মার্গে সমাগত্য-_ 
বেদান্তেযু যমান্ুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতা রোদসী, 

ষস্রি্নীশ্বর ইত্যনম্যাবিষয়ঃ শব্দে! ষথার্থাক্ষরঃ | 

অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষভিনিয়মিতঃ প্রাণাদিভিযূ গ্যতে, 
স স্থাণুঃ স্থিরতক্তিযোগন্থবলতো৷ নিঃশ্রেয়সায়াস্তব বঃ ॥ 

ইত্যাশীরববীদমুচ্ার্য্য ভণতি, তো! জমান ! অহং কুটুম্বী ব্রাহ্মণঃ, পর 
দরিদ্র, সর্ববত্র ভিক্ষাটনং করোমি, তথাপুদরং ন পূরয়ামি। | 

তচ্ছত্া রাজা কুগুলদয়ং তন্মৈ দৰ্বা ভণতি, তো ব্রাহ্মণ! এতৎ 
কুুলযুগং নিত্যং স্থবর্ণভারমেকং তুভাং দাস্যতি। তচ্ছত্বা ব্রাহ্মণোহতি- 

নষ্ট রাজান, ্ তত্া নিজস্থানং জগাম। রাজাপুজ্জয়িনীমগাৎ . 
গুদ রাজাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, রাজন! এই কুগুলঘ্বয় প্রত্যহ এক 
এক তার স্থৃবর্ণ প্রদান করে।' 

বাজ কুগুলদবয় গ্রহণ ও পুনরায় স্্যদেবকে নমস্কার পূর্বক তথা হইতে অব- 
জীর্ণ হইয়া যেমন উজ্জয়িনী অভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি পথিমধ্যে এক 
্বান্বণ উপস্থিত হইয়া! আশীর্বাদ করিলেন, “বেদাস্তশান্ত্রে ষিনি নিখিলজগত্থ্যাপী, 
অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া অভিহিত, ঈশ্বর শব্দ ধাহাতে অনন্যগামী হইয়া অঙ্গররূপে 
বস্ঘমান ঘর্ধাৎ একমাত্র যিনি ঈশ্বরশববাচ্য, আর কাহাকেও ঈশ্বর বল! 
যাইতে পারে না, যুক্তিকামী ব্যক্তিরা প্রাণায়ামাদি দ্বারা ফাহাকে হদয়মন্দিরে 
নিয়ষিত করেন, এবং সুদৃঢ় ও অটলা ভক্তি দ্বারা ধাহাঁকে লাত করা যায়, সেই 
'হেখর আপনার মঙ্গল করুন । এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ কহিলেন, 
হেযাজ্িক! আমি কুটু্ী ব্রাহ্মণ (আমার অনেকগুলি পরিবার পোয় ), কিন্তু 
ঘা দরিত্; ভিক্ষা হেতু পর্যটন করি, কিন্ত উদর পূর্ণ হয় না রঃ 

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাঙ্মণকে কুগুলঘবয় গ্রদান রক 
ক হেবিপ্র! এই কুুলঘয় প্রত্যহ তোঘাকে এক এক তার স্বর্ণ প্রদান, 

এই কথা শ্রবণে:ব্রাঙ্মপ' পরম সত্তষ্ট হইয়া! রাজার স্ততিবাদ ূ ্বক লি 
মদ করিলেন : হী ৬৮৮০-৮১-০৮ ০৯০4, 



শট. কালিদাসের শ্রস্থাবলী। 

ইতি কাত কণিকা পুতলিকা 'অনরবীৎ, তো রাজন! দি এ 
মৌন্দীধয্যং ধৈর্য্যং বিছ্াতে চে, তহি অস্মিন্ সিংহাসমে

 সমুপবিশ। রাজ 

তং বড । 
"ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহীসনোপাখ্যানে অক্সরাতোজসংবাদে 

অষ্টাদশোপাধ্যানম্ ॥ ১৮। 

উনবিংশোপা খ্যানম্। 

০ ঈট ০ 

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবাদন্তা পুত্তলিকাবাৎ, 

ভো৷ রাজন্! তব বিক্রমস্যোদারয্যাদিগুণা ভবস্তি চে, তহি অস্মিন্ সিংহা- 

সনে সমুপবিশ | রাজ্ঞোক্তং, ভো পুন্তলিকে ! কথয় ত্য বিক্রমন্টৌদা্া- 

গুণবৃতাস্তম্ । 

সা কথয়তি, শ্রয়তাং রাজন্! বিক্রমে শাসতি স্তমহতি ভূমণ্ডরে 

সর্ব্বোহপি লোকঃ মানন্দপরিপূর্ণ আসীত। ব্রাঙ্গাণঃ ঘটকর্ম্মনিরত সিয় 

পতিব্রভাঃ, শতায়্ষঃ পুরুষাঃ, সদীফলা৷ বৃক্ষাঃ, কামবর্ষী গর্জন, মহ 

পুত্তলিকা এই উপাখ্যান কীর্তন করিয়া কছিল, 'রাজন্! যদ্দি আপনাতে 

এইক্পপ উদ্দার্ধ্য ও ধৈর্য্য বিস্তমান থাকে, তবে এই সি
ংহাসনে উপবেশন করুন । 

রাজা মৌনভাবে রহিলেন। 

* পুঝরায় রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশনের উপক্রম করিলেন। তখন ঘন্ত : 

(উ্বিশে) পুণতলিকা কহিল, (রাজন! হি আ
পনাতে বিকুাদিতোর য় | 

টি গুপ বিশমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে 
উগবেশন করুন| রাজা কহি- 

লেন; 'পুভ্তলিকে ! সেই বিজরধাদিত্যের 
$ঁার্ধযগুণের খৃতাসত ধরণন কর। 

৫ 
ৃ যখন 

র গুরতলিখ। বলিতে জারস্ভ করিল। রাজ
ন! শ্রবণ করুম | বিজ্ঞমাদিত্য 

অই-বিগীলখুঁওল শান ক্রেন, তখন সকল ব্যক্তিই জানে, ঘি
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দ্বাত্রিংপং-পুতলির|। ৭. 

দা সম্পূর্ণা শক্কবতী, লোকানাং পাপাদ্ভয়ম্, অতিথীনাং, পুঁজা,জীবেনু 
দা, গুরূণাং সেবা, জর্বব্দ দানম্; এবং প্রজাস্থ বৃত্বিরাসীৎ | ৪ 

অথ একদা বিক্রমঃ সিংহাসনে উপবিষ্ঠৌহভূৎ; তত্র সতায়ামুপ* 
বিষাঃ কীদৃগ্বিধাঃ নামস্তরাজকুমারাঃ কেচিৎ স্ততিপাঠকৈঃ স্থবংশীবন্্ী: 
াঠ্যন্তি। কেচনোদ্ধাতাঃ স্বভূজবনং স্বয়মেব স্ত্ব্তি। কেছন ষড়বিংশ- 
দাযুধসাধনাভিজ্ঞাঃ শ্মশ্রন্ধা যুৰানঃ অন্টোঁইস্তাং হমস্তি। কেচন শরণ; 
ডপরিপাপালনপ্রবণাঃ । একে পরত্র বিষয়ে সাধনাঃ। কেচন ধর্ম 
মংগ্রহকারিণঃ। এবংবিধাঃ রাজকুমারাঃ। তদা কশ্চিৎ পাপঞ্ধি; সমা- 
তা রাজানং প্রণম্যাবদৎ, তো দেব, অরণ্যমধ্যে অগ্নপর্ব্বতাকারো মহ্ 
রাহ মমাগতোইস্তি । তং দেব; সমাগত্য পশ্যুতু । 

তন বচনং শ্রদ্ধা রাজা কুমারৈঃ সহ বনং গত্বা তদীতটাকে স্থিতনিকু- 
ানতগগতং বরাহমপশ্টুৎ। ততঃ বরান্ো বীরাণাং কোঙশাহলং শ্র্থা তম্মা, 
ষ্ঠানিগর্তঃ। তদনস্তরং সর্বৈ্ব রাজকুমারৈঃ সহ মহৎ স্বহস্তকৌশলং 
রোকে পাপ হইতে ভীত হইত, অতিথির পূজা করিত, জীবের প্রতি সকলেরই 
'া ছিল, সকলেই গুরুসেবা ও সর্বদা দাম করিত এবং সকল প্রজজামধ্যেই সহ্বৃদ্ধি 
ঘটিত ছিল। 

' 
একদা রাজা বিক্রদাদিত্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, সেই সভায় নানাবিধ 

ায্রাজপুত্রেরা উপবিষ্ট হইয়া কেহ কেহ আপনাদিগের বংশাবলীর স্বতিবাদ্ব 
গাঠ করাইতেছেন, কোন কোন উ্*তচরিত্ত্ রাক্রপুত্রের। আপন আপন বাহুবলের গা করিতেছেন, বড় বিংশদগুসাধনে অভিজ্ঞ শশ্রধারী কোন ফোন রাজপু 
পর পরম্পরকে উপহাস করিতেছেন; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আততিত* শন মিঝিষটচত্ত, কেহ কেহ পারলৌকিক সাধনে অন্রক্ত, কেহ কেহ বা! ধর্দৌ” 
জনে অনথরাপী। এই প্রকারে তাহারা উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে 
এপ সা়াকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া রাজাকে নমন্ধার পূর্বক কহিল, 
৭! অরণ্যমধ্যে এক মহাকায় বরাহ আসিয়া উপস্থিভ হইয়াছে; তান্বার নি ঘরসপর্বতেরস্ায়) আপনি আন, তাহাকে দেখবেন ২ 
খই কথা নিয় রাজ। বিরত কুমারগণের সহিত বনমধে; মদ পূর্বক 

 নীতীরঙথ নিকুরনধ্যে যেই বরা অরসথিদি করিডেছে। বারবার 
৮ দ্যা ই বাহ্ তুৎদগাউ, জঞ্রবর উউতত বস্তির হউন | আলি আও 



৩৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

দর্শযতঃ বিক্রমন্ত ষড়বিংশাযুধানি অগণয়ন্ পর্ববতাস্তগতকন্দরং বিবেশ। 

রাজাপি তস্ত পৃষ্ঠতো লগ্নঃ পর্ববতমগমৎ্। তত্র কাঞ্চনং বিলদ্বারং দৃউ 

্বয়মেৰ বিশ্ারং প্রবিষ্ট মহত্যন্ধকারে কিয্তং দুরং গতঃ উত্তর মহান্ 
প্রকাশোহভূৎ। ততঃ কিয়দ্দুরে স্থবর্ণময়প্রাকারং শুভ্রং অভ্রংলিহপ্রীসাদ- 

বিশিষীং নগরমেকমপশ্থৎ। তত্র চ দেবালয়োপবনাদি ভিরলল্কত-সমস্ত- 

বন্ত-পরিপূর্ণ-বিপণিভূষিতং ধনিকলোকসমাকীর্ণং নানাবিলাসিজনসেবা- 

মানং বিলাসিনীজনমতিমনোহরমপশ্যৎ। তত্র গত্বা বিপণিমধ্যে যাব 

প্রবিশতি, তাবদতীবমনোহ্রমণ্ডপযুতং রাজভবনমপশ্যৎ | অত্র বিরোচন- 

স্থৃতো বলিঃ রাজাং করোতি। 

রাজা রাজভবনে প্রবিষ্ট এব বলিনা ঝটিতি সমাগতা আলিঙিত: 

অতিরমণীয়ে সিংহাসনে চ সমুপবেশিতঃ পৃশ্চ, ভো স্বামিন্! তবত; 

কুতঃ সমাগতিঃ ?. বিক্রমেণোক্তং, অহং তবৎসন্দর্শনার্থং সমাগতোহম্মি। 
শপীশীপপ্পাশীনশীশি শশীশপিসা পাপা পিপি 

কি 
শীত পি শিসপশিপিিশিশি শা শনি 

বিক্রমাদদিত্য রাজপুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার ষড়বিংশতিপ্রকার অন্ত 

সহায়ে হস্তকৌশল প্রদর্শন পূর্বক বরাহকে প্রহার করিলেন) কিন্তু বরাহ মই 

সকল অন্ত্রাধাত অগ্রাহ্থ করিয়া গিরিগুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজাও তাহার 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্বতকন্দরে প্রবেশ করিলেন। রাজ! তথায় স্বরণময় বিলঘার দেখিয়া 

নিজে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, ঘোর অন্ধকার ; সেই অন্ধকারে 

কিছুদুর গমন করিলে এক জ্যোতির্শ় স্থান তাহার দৃষ্টিতে পতিত হইল। আর 

কিছুদূর গমন করিয়া দেখিলেন, সব পরাচীরে পরিবেষ্টিত গুভবর্প গগনশ্পর্শা অট্া 

লিফাশোতিত একটি নগর বিস্বমান রহিয়াছে । নানাবিধ দেবমন্দির ও উপবন 

বারা সেই নগরী অুশোভিত; তথায় সমস্ত দ্রব্যই বিগ্কমান। বিশ্লাসী ও 

বিললসিনীরা বিদ্মান থাকাতে সেই নগরী রমসীয় শৌতা 
ধারণ করিয়াছে হা, 

উপস্থিত হইয়া রানা ৰখন একটি বিপণিমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, তখন নিরতিপয 

রমবীয় মণ্ুপবিশিষ্ট একটি রাজভবন তীহার নয়নগোচর 
হইল । বিরোচননদন 

'বল্লী তথায় রাজ্যশাসন করিতেছেন । | 

'ঝাজা বিক্রমাদিত্য রাজতবনে গ্রবেশ করিবাদার বলিরাঙগ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত 

হইয়। উহাকে গ্ালিজদ করিলেন এবং রমদী় সিংহাসনে চারি 
হয তাহাতে... ... লি আজ তে গানিযাছেন দি 



দ্বাত্রিংশৎ-পুভলিক।। পও৭ 

বিঃ রাজানং ভণতি, অস্ত মম সন্ততিঃ পবিত্রীভূতা সফল! জাতা। বহুনা | 
গুণ্যোদয়েন ভবতোহম্মাকং গৃহে আগতিঃ সংবৃত্তা । 

অগ্ভ মে বহুকালেন শ্লাঘনীয়মতৃদিদম্। 

যন্মাৎ পাদাম্ুজস্পর্শসম্পন্নানুগ্রহং গৃহম্ ॥ 
বিক্রমেণোক্তম্, ভো রাজন্! ত্বং পবিভ্রীভূতান্তঃকরণঃ, তবৈব জন্ম 

প্লাধাম। যত; সাক্ষা দ্বৈকৃ্ঠাধিপ! নারায়ণত্তব মন্দিরে সদা বিরাজিতঃ। 
মথ বলিনোক্তম্, স্বামিন্! কিমাগমনকারণম্ ? বিক্রমেণোক্তম্, 

ভো দানবেন্্র! অহং তবদদর্শনার্থং এব সমাগতোইস্মি, নান্যৎ কারণম্। 

রথ বলিনোক্তম্, যদি ময়ি মৈত্রীং বিধায় স্বামিনা সমাগতং, তহি ময়ি 

ব্পাং কৃত্বা কিমপি বস্তু ত্বয়া বাচনীয়ম। বিক্রমেণোক্জম্, মম কিমপি 

নং নাস্তি, অহমপি তব প্রসাদাৎ সর্বত্র সম্পূর্ণোইস্মি। বলিনোক্তম, 
্ স্বামিন্! তবতে৷ ন্যুনমিতি ন ময়োচ্যতে, কিন্তু মৈত্রীং উদ্দিশ্ব 
দামি; যতো! বুধা এবং মিত্রলক্ষণং বদস্তি। উত্তঞ্চ_. 

মাদিত্য কহিলেন, 'আপনাকে দর্শনার্থ আমি উপস্থিত হইয়াছি।, বলী কহিলেন, 
ম্ঘ আমার বংশ পবিত্র ও সফল হইল। বনু পুণ্যফলে আমার গৃহে আপনার . 
গমন হুইযাছে। যখন আমার গৃহে আপন্যার পাদপন্পর্শ রূপ অনুগ্রহ হইয়াছে, . 
ইন বছকালের পর এই গৃহ শ্লাঘনীয় হইল ।” 

ব্রমাদিত্য কহিলেন, 'রাঁজন্! আপনার হৃদয় পবিত্র; আপনার জন্মই ও 
 গদী়। প্রত্যক্ষ বৈকুণ্েশ্বর নারায়ণ আপনার গৃহে নিত্য বিরাঞ্জ করিতেছেন ৮ 

বনী কহিলেন, 'প্রতো! আপনার আগমনের কারণ কি? বিক্রমাদিত্য . 
দাইলেন। “হে দালবেন্্র! আপনাকে দর্শন করিবার জন্তই আমি আগমন . 
য়াছি। অন্ত কারণ কিছুই নাই, বলী কহিলেন, “দি আমার সহিত 
স্থাপনের জন্য আপনার আগমন হইয়া ধাকে, তবে কপ! করিয়া . মোন ব্য প্রার্থনা করুন। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “আমার কোন ভ্রব্যেরই 
ভব নাই, আপনার প্রসাদে সকল ভ্রব্যই আমার গৃহে পরিপূর্ণ আছে।' বী 

স্বামি! আপনার কোন ব্রব্যের অতাব আছে, এঁ কথা আমি. 
না), সৌহার্ঘ নিবন্ধনই আমি আপনাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করি।. 

। পিছত ইহাকেই পঙিতগখ মিচ ভিজ এত | ৬৩ ভি জব ১ 
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দদাতি প্রতিগৃহাতি গুহমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। 
ভূঙক্তে তোজয়তে চৈব ষড়বিষং গ্রীতিলক্ষণম্। 
নোপকারং বিনা গ্রীতিঃ কদাদি কস্য জায়তৈ। 

উপযাচিতদানেন যখ! দেবা হাভীষীদাঃ ॥ 

অগ্যত্ত_ পুজাদপি প্রিয়তমং নিয়তে হি দানে, 

মেনে পশোরপি বিবেকবিবঞ্জ্ি্থা। 

দত্তং খলেহপি নিখিলং খলু বৈ ন দগ্ধং, 
নিত্যং দদাত্তি মহিষী খলু চানপত্যা ॥ 

এবং ভণিত্বা তেন বিক্রমায় রাজ্রে রসায়নং রসম্চ দত্তঃ | 

ততো রার্জা তম্মাদনুজ্ঞাং প্রাপা বিলনির্গতোহশ্বমারুহা যাবদ্রাজ- 

মার্গে সমায়াতি, তাবৎ মহদৈন্যযুতো দরিদ্রঃ পীড়িতঃ সপুজঃ কশ্চিৎ বৃদ্- 

ব্রাঙ্মীণঃ সমাগত্য _ 

কঠিনতরদামবেষ্টনরেখাসন্দেহদায়িনো যন্তয। 
বিলসস্তি বলিবিভাগাঃ স পাতু দামোদরো! তবন্তম্ 

০ শট ২৯ - 

দাঁন, প্রতিই, গুপ্তকণ প্রকাশ,জিঞ্ঞাঁসা, আহার ও আছারীয় প্রদান এট ছয়টই 

প্রণয়ের চিহ। উপকার ব্যতীত কদাট কাহার সহিত প্রণয় জন্মে না! ; উপযাচক 

হইয়া দান করিলে দেবগণও অতভীই্ প্রধান করেন ।. আরও কথিত আছে, র্কদা 

দান করিলে বিবেকবিহীন পতুরাও পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তম হয়; খল ব্যক্তিকে দাগ 

করিনেও তাহা ব্যর্থ হয় না; দেখ, অনপত্যা মহিযাও প্রত্যহ দগ্ধ দান করিয়া 

ধাকে॥ বপিরাঙ্গা বিক্রমাদদিত্যকে এই কথা বলিয়া রস ও রসায়ন এই 

গ্রবা প্রর্ধান করিলেন। 

' নব রাঙা বিজরমাণিত্য বলিরাজের অস্থমতি লইয়া গহ্বর হইতে বিনির্দ 

হলেন । তিগি অশ্ে অরোহণ পূর্বক ধেখন রা্গপথে উপস্থিত ছা | 

মহাদৈরযুক্ঠ কটি দরিত বৃদ্ধ বাণ সপুতর তাহার নিকট টা 

| কটন রখরেখা যাহাতে সংশধের উৎপাদন করে 
ফেধে সেসুিরতাগ গফল পুশোতিত, গে ধার আপনাকে রা বর চা 

এ, 25৬ এন । আমি 



দ্বাত্রিং*-পুভলিকা। ৭৪8. 

ইত্যাশিষমুত্তৎ। ভণতি, তে! ষজঘান ! অহং অত্যন্তদরিজ্্ঃ বীড়িতঃ 
বকুটুন্বো ত্রাহ্মণঃ, অন্ক সকুচুন্বস্ত মম কিমপি ভোজনপর্য্যাপ্তং ধনং 
দেহি, মহত্যা। ক্ষুধা পীড়িতা বয়ম্। 

রাজা ভণিতম্, ভো৷ ত্রাহ্মণ ! ইদানীং মম হস্তে কিমপি 'ধনং নাতি, 
পরং রসম্চ রসায়নঞ্চেতি বস্তদ্বয়মন্ত্ি। অনেন রসসম্পর্কেণ সপ্ত ধাতবঃ 
ৃব্ণাদয়ো ভবস্তি। ইমং রসায়নং যন্তব সেবতে, জরামরণরহিতো৷ ভবি- 
যতি; উভয়োন্মধ্যে একং গৃহাণ। 

তদা পিত্রা উত্তম্, যেন রসায়নসেবনেন জরামরণরহিতো৷ ভবিষ্যামি, 
তদীয়তাম। পুজ্রেণোক্তম্, কিং ক্রিয়তে রসায়নেন ? জরামরণরহিতে-£ 
নাপি পুনর্জারিদ্রমেবানুতবিতব্যম্। যেন রসেন সম্পর্কে সতি স্বৃবর্ণং 
ভবতি, স গ্রাহঃ; ইত্যুভয়োবিবাদো জাতঃ। ততে! রাজা উভয়ো- 
ব্বাদং শ্রুত্বা রসং রসায়নঞ্চ তাভ্যাং দদৌ। ততঃ ব্রাহ্মণঃ রাজানং 
বা নিজনিলয়ং গতঃ। রাজাপি নিজভবনমগমত। 
লা শা শািাশ্াশশী ৩ 

দরিদ্র ও পীড়িত ব্রাহ্মণ ; আমার অনেকগুলি পরিবার ; যাহাতে সপরিবার আমি 
র্যাপ্ত ভোজন প্রাপ্ত হই, আপনি সেইরূপ ধন প্রদান করুন; আমরা দারুণ 
ধার পাড়িত,হইয়াছি 

রাজ কহিলেন? 'বিপ্র! আমার হস্তে এখন কিছুমাত্র অর্থ নাই, কেবল এই 
ও রসায়ন ছুইটি দ্রব্য আছে। এই রসের সংযোগে সপ্ডধাতু স্কবর্ণে পরিণত 
ই আর এই রসায়ন যে ব্যক্তি সেবন করে, সে জরামৃত্যু-রহিত হইয়া! থাকে; 
এই দুইটির যধ্যে ( যেটি তোমার ইচ্ছা!) একটি গ্রহণ কর । 
তধন বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ কহিলেন, “ঘ্বে ব্রসান্ননসেবনে জরাম্ৃত্যুরছিত হওয়া ষ্বায়, 

শাহাই প্রদান করুন। বৃদ্ধের পুক্র কহিল, “রসায়ন, লইয় কি আবশ্ঠক? জরা- 
টযরহিত হইলেও পুনরাম্ম দাৰিভ্রাক্োগ করিতে হইবে। যে রস্সংযোগে 

বা ধাতু সুবর্ণে পরিগত হয়, তাহাই গ্রহণ করা কর্তব্য এইককপে পিতা-পুত্র 
॥ যধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল | তঞন রাক্গ। বিক্মাদিত্য উড়য়ের এইকূপ 

ঘাতক শ্রবণ করিয়া রস ও রসায়ন দুইট্টিই ভাকাদিগক্ে প্রদান করিলেন 
ধন রঙ রাজার স্ততিবাদ করিস! নিজ স্থানে খরন্থান করিয়লন রাজাও নি. 
গ্রে যা ০০০০০ ৃ 



885 কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকাব্রবীত, ভো৷ রাজন্! 'তবয়ি এবং ধৈঘ 

মৌদার্য্যং বিষ্যাতে চে, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাঁসনোপাখ্যানে অপ্পরাভোজসংবাদে 

উনবিংশোপাধ্যানম্ ॥ ১৯॥ 

বিংশোপাখ্যানম্। 

পুনরপি রাজা৷ যাব সিংহাসনে সমুপবেষ$ট,ং উপক্রমতে, তাবান্যা 

পুত্তলিকা ব্রবীত, ভো রাজন্! ত্বয়ি বিক্রমস্ঠোদার্য্য গুণবৃত্তান্তাদয়ঃ সন্ত, 

তদা সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজাবদৎ, তো পুত্তলিকে ! কথয় তস্য 

বিক্রমন্ঠোদার্য্যগুণবৃত্তান্তাদীন্। 

পুত্তলিকা বদতি, শ্রীয়তাং রাজন্! বিরুমো৷ রাজা ষগ্মাসং রাজাং 

করোতি, ষগ্মাসং দেশান্তরে গচ্ছতি। একদা দেশাস্তরগতে! নানা- 

দেশান্ পরিভ্রম্য পল্মালয়ং নাম নগরমগমত্। তম্য নগরম্য বহিরুগ্ভানে 

অতিবিমলোদকং সরোবরং দৃষ্ট তত্রোদকপানং কৃত্বা উপবিষ্ুঃ। ততো" 

এই কথা কীর্তন করিয়া পুত্তলিক। কহিল, রাজন্! যদি আপনাে এইর" 

র্য ও ওঁদার্যয বিদ্যমান থাকে) তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে উপবেশনের উপক্রম করিলেন। তখন অন্ত 

( বিংশ) পুর্তলিক কহিল। 'রাজন্! বদি আপনাতে বিক্রমাদিত্যরস্তয ওদায্যা 

ও বিদ্বান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা কহিনেন। 

£পুভ্তলিকে ! সেই বিক্রমাদিত্যের ওঁদার্য্যবৃভান্ত কীর্তন কর ।' 

তখন পুর্তলিক! কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিরমাদিত্য ছাল রা 

শাসন ও ছয়মাস দেশপর্ধ্যটন করিতেন । একদা তিনি বেঁশপর্য্যটনে 

হয়! নামাদেশ পরিভ্রমণ পূর্বক পর্মালয়-নামক নগরে উপস্থিত হইলেন ট 

নগরের বহিরভাগস্ উদ্ভানে স্বচ্ছদরপূর্ণ একটি সরোবর ছিল? ঠা 

নে জল পাম করিয়া তথায় উপৰি্ হইলেন |. নধর অভা্র.ককগি 



দবাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। ৭8১. 

[তোহন্যেপি কেচন বৈদেশিকাঃ সমাগত্য জলপানং বিধায়োপবিষ্টাঃ 
স্পরং গোল্টাঃ কুর্ববস্তি। অহো! অস্মাভিরনেকা দেশা দৃষ্টা, বছুমি 
্থানানি দৃষ্টানি, অতিছূর্গমাঃ কৈরপ্যনধিগম্যাঃ পর্রবতা আরূঢাঃ, পর- 
কত্রাপি মহাপুরুষদর্শনং নাভৃৎ। অন্যেন ভণিতং, কথং মহাপুক্- 
নং ভবিষ্যাতি। ত্র মহাসিদ্ধোইস্তি, তত্র গন্তুমশক্যম। যতঃ মার্গে- 
দুর্গমঃ, মধ্যে অনেকবিষ্বাঃ সম্তবস্তি, দেহস্য নাশো ভবতি। যেনোস্- 
 প্রথমমাত্বৈ বিনাশনং প্রাপ্োতি, তস্ত ফলং কো বা অমুভবিষ্যুতি ? 
ঃ কারণাৎ বুদ্ধিমতা প্রথমমেব আত্মা রক্ষণীয়ঃ। উত্তর্__ 

পুনর্দারাঃ পুনবিত্তং পুনঃ ক্ষেত্রং তখৈব চ। 
পুনঃ শুভাশুভং কর্ম শরীরং ন পুনঃ পুনঃ ॥ 

তস্মাৎ বুদ্ধিমতা পুরুষেণ অকাধ্যাণি ন কৰ্তব্যাণি। তথা চোক্তম্-_ 
ব্সনানি ছুরস্তানি সম্যগ্ব্যয়ফলানি চ। | 

অশক্যানি চ কার্য্যাণি নারভেত বিচক্ষণ; 
তথা চ-_পর্ববতং বিষমং ঘোরং বহুব্যালসমাকুলম্। 

নারোহেত নরঃ প্রাজ্ঞঃ সংশয়েছপি কদাচন ॥ 

সয়া সেই জল পান ও তথায় উপবেশন পূর্বক পরস্পর কথোপকথনে প্রবক্ত . 
1 তাহারা বলিল, “অহো ! আমরা অনেক দেশ ও বহুসংখ্য তীর্ঘক্ষেত্র 
ছি, অস্ভের অগম্য অতি ছূর্গম পর্বতেও আরোহণ করিয়াছি) কিন্তু ূ 
পি মহাপুরুষের দর্শনলাত হইল না। ( এই কথা গুনিয়া) অন্ত এক ব্যক্তি 
ঘা মহাপুরুষদর্শন হইবে কি প্রকারে? মহাসিদ্ধপুরুষ যেখানে খাকেন, 
গমন করা অসাধ্য। কারণ, পথ অতি ছূর্গম, পথিমধ্যে বিশ্ব অনেক, 
বার মন্তব, এমন কি, প্রাণ বিনষ্টও হইতে পারে । যে উদ্ভমে প্রথমে খ্থাত্ব- 
শৈর সম্ভব, তাহার ফল কে অন্ুতব করিতে পারে? এই কারণে অন্তরে 
নাকে রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। শান্ত্েও উক্ত আছে ধন, সী ভূমি, 
শত কর্ম একবার নষ্ট হইলে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে, 
'ভাহা প্রাপ্ত হইবার আশা নাই। অতএব অকার্য্য ( অসাধ্যকার্ষে উদ্ভঘ) 
ুান্গণের কর্তব্য নহে। শােও' লিখিত আছে) ব্যসন হর, সম্যক 
না করিলে সেই ব্যসনরপ 'র্ম লিছ তয় না: স্মতরাঃ সাহা আদ 



৭৪২ কালিঘাসের গ্রস্থারলী । 

রাজাপি তম্য এবং বচনং শ্রুত্বা ভণতি, অহো। বৈদেশিক ! কিমের- 

মুচ্যতে ? যাবৎ পুরুষেণ পৌরুষং সাহসং চ ক্রিয়তে, তাৰদেব সকল, 
কার্ধ্যং দুর্লন্ডং ন ভবতি। উত্তঞ্চ-_ 

দুপ্পাপ্যাণি চ বস্ত,নি লত্যন্তে বাঞ্থিতানি চ। 

পুরুষৈঃ সংশয়ারূটৈরলকষৈর্ন কদাচন । 

তথ! চ-_কদাচিদেতি নভসঃ খাতে জলন্ত পাতালাৎ। 

দৈবমচিন্ত্যং বলব বলবানিহ সাহসী তবতি ॥ 
রেশন্তাগমমদন্্া ন লত্যতে স্ুখস্থানম্। 

মধুতিম্মথনায়াসৈর্লন্ধা চিরেণ লক্ষমীঃ ॥ 
তন্য ন হি কিমপি স্তাৎ ৰিষ্োর্সিংহাকারস্ত। 

নিদ্রাং যো ভজতে মাসাশ্চতুর উদধো স্থিত ॥ 
দুরধিগমঃ পরভাগো। যাবৎ পুরুষেণ পৌরুষং ন কৃতম্। 

হরতি তুলাধিরূডো তাস্বান্ স্বজলদপটলানি। 

প্রবৃত্ত হওয়! বিচক্ষণের কর্তব্য নহে। আরও দেখ, পর্বতপ্রদেশ বিষম ও ঘোর- 

তর, তথায় অসংখ্য হিংঅ জন্ত বাস করে সুতরাং সেরূপ সংশয়স্থলে আরোহ? 

কর৷ গ্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য নহে।' 

রাজা বিক্রতবাদিত্য এই কথা শুনিয়া কহিলেন, “হে বৈদেশিক এরপ কথ 

বি কেন? মানুষ যদি পৌরুষ ও সাহস প্রদর্শন করে, তাহা হই কোন 

কার্্যই দুঃসাধ্য হয় না। শান্ত্েও উক্ত আছে;__মাস্্য সাহস করিলে বাহিত 

ক্্াপ্য বন্তও লাত করিতে পারে ; কিন্ত যার! সন্দি্চচিত ও অলস, তাহাদের 

তাহা লাভ হয় না। আরও দেখ; আকাশ হইতে কদাচিৎ জল আসিয়া উপস্থিত 

হয়, কিন্তু পাতালগর্ভ হইতে নিঃসন্দেহ জল আইসে | দৈব খ
চিস্তনীয় ও বব, 

ইহঞাংসারে সাহলী ব্যক্তিই বলিষ্ঠ; বিনা ক্লেশে স্ুখল্সাভের সম্ভাবনা নাই। 

দেখ নায়ায়খ সাগরমন্থনের কষ্ট সহ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই লঙ্কীকে গ্রাত হইয়া 

. ছেন 1.4 নৃষিংহরূপী জনার্দন কোন্ কর্ম না দিদ্ধ করিয়াছেন? কিন 4 

তিনি নি্গে যে সময়ে চারি মাস লাগরগর্ডে নিত গাকেন) তখন কোন 

করেন না; ঝৃতরাং আনন্ত সর্বধা সরর্তব্য। যড়বিন মান্য পৌরুয 

বন্ধে, তন়্ফিন লৌতাগ্যরাত কঠিন । কৃষর্যদেব তুলারা শান হয়া? 

শর পল আন 1) 
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এতদ্রাজবচনং শ্রত্বা তেন উক্তং, তো মহাসত্ব! কিং কার্যযং কথয়। 
জ্ঞান্তম্, অস্মাত স্থানাৎ দ্বাদশযোজনপর্স্তং বি গম্যতে, তহি শর 
রণ্যমধ্যে বিষমঃ কশ্চিৎ পর্ববতোহস্তি, ত্রিকালনাথো নাম 'ফোগীশ্বয়ো 
তে চ। যদি তন্য দর্শনং ক্রিয়তে, তহি স সর্ববং বাষ্িতমর্থ,দান্টসি। 
তর গচ্ছামি। তৈরুক্জন্, বয়মপি গমিম্যামঃ। রাজ্ঞোক্তম্, হুখেন 
রে 

ততস্তে রাজ্ঞা সহ নির্গতা মহারণামার্গমতিবিষমং দৃষট1 রাজানং 
[চু তো মহাসন্ব ! কিয়ন্দ,রে পর্ব্বতোহস্তি? রাজ্ঞোক্তম্, ইত অধ্ট- 
জনাৎ বিদ্যাতে,তহি বয়ং গমিব্যামো যন্তপি কিয়্দ.রমন্তি মার্গোপ্যতি- 
মঃ, ইতি ক্রবস্তঃ ষড়যোজনানি গন্বা পুরতো যাবদৃগচ্ছন্তি, তাবন্মহা- 
বদন; বিষাসিমু্বমন্ অতিত়স্করঃ কষ্চিৎ সর্প; মারগমারৃত্য তিষ্ঠতি। 
২পি তং সর্পং দৃষ্ট1 সতয়ং পলায়াঞ্চক্রুঃ। রাজা পুনরপি মার্গং গন্তং 
ভঃ। অথ সর্প; সমাগত্য রাজানং বেষ্টয়িত্বা সমদশত। ততঃ স 

রাজার এই কথা শুনিয়া সেই বৈদেশিক কহিল, “হে মহাসব! আপনি এখন 
করিবেন, তাহা বলুন।” রাজা কহিলেন, “এই স্থান হইতে স্বাদশ যোজন পথ 
জিম কলরিলে। মহারণ্যমধ্যে একটি বিষম-পর্বত দুষ্ট হয়; তথায় ব্রিকাজ্নাখ 
ঘ এক যোগিশ্রেষ্ঠ অবস্থিতি করেন। তীহাকে দর্শন করিলে সর্বপ্রকার সিদ্ধ হয়। আমি তথায় গমন করিব বিদেশীরা কহিল, “আমরাও 
ব। রাজা কহিলেন, “স্বচ্ছনে, আইস ।” 
স্বর মকলে রাজার সহিত তথা হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিতে করিতে 
হারখ্যপধদর্শনে রাজাকে কহিল, “হে মহাসব! সে পর্কত কত দ্র? 
কহিলেন, এ স্থান হইতে আট যোজন দুরে সেই পর্বত ; যদিও কিছু ছু, হম, তথাপি আমরা তথায় ধাইব।, এই কথা বলিয়া সকলে ছয় যোজন, নই করিবে দেখিল, অতি তর এক সর্প পখরোধ করিয়া 'রবহ্ধিত 
রে আহার মুখ মহাকালের বদনের ন্যায়; সেই মুখ হইতে বি 
ইইতেছে। “খেই সর্বর্শনে সধলেই ওয়ে পলায়ন করিল; কিন্ত রাজা রে 

রঃ সেই পথেই গনন্ কমিতে জীগিলেদ তখন সর্প সন্দুখে উপিত 



পি 

: কর্তব্য । শাস্ত্রে উক্ত আছে” যতক্ষণ শরীর সুস্থ থাকে? জরা 

৭88 কালিদ্াসের গ্রস্থাবলী ৷ 

বিষবশ শরীরং বন্্খঙডেন আবেষ্ট্য দুর্গমং পর্ববতমারহা ত্রিকালনাথং 

যোগিনং দৃষ্টা। নমশ্চকার। যোগিসন্দর্শনমাত্রেগ সপ্ত ত্যক্ত। গর! 
রাজাপি নিবিষো৷ বভ়ৃব। 4. ১১, 

| যোগিনোক্তম্, ভো মহাসত! মহা প্রমাদভূয়িষ্টমেবমমানুষং স্থানং 

অতিকষ্টেন কিমর্থমাগতোহসি ? রাক্ঞোক্তম্ ভো স্বামিন্! অহং তব 

সন্দর্শনার্থ আগতোহস্মি। যোগিনোক্তম্, মহত কফ্টমনুভূতং খলু তবয়া। 

রাজ্ঞোক্তম্, কিমপি নাস্ত্ি, ভবৎসন্দর্শনমাত্রেণ সকলমপি পাতকং গতম্। 

কং কৃত! অগ্ভাহং ধন্যোহস্মি,াতো মহতাং দর্শনমতীব ছুর্পভম্। অনচ্চ_ 

যাবৎ শরীরং*মুদূ়ং যাবৎ সন্তীন্দ্রিয়াণি চ। 
তাবদেব চ কর্তৃবাং পুরুষৈহি হিতং সদা ॥ 

তথা চোক্তম্_ 
যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমখিলং যাবজ্জরা দূরতো, 

যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা৷ যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ | 

আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিছা! কার্য্যঃ প্রযত্ো মহান্, 

উদ্দীপ্তে ভবনে চ কুপখননে প্রত্যুন্ভমঃ কীদৃশঃ ॥ 

আবৃত করিয়া সেই ছুর্সম পর্বতে আরোহণ করিলেন এবং ব্রিকালনাথ যোগীকে 

দর্শন ও তাহাকে নমস্কার করিলেন ।, ষোগীর দর্শনমাত্র সর্প তাহাকে পরিত্যাগ 

পূর্বক প্রস্থান করিল; রাজাও বিষমুক্ত হইলেন । | 

তখন যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহাসন্ব | .এই স্
থান মনুষ্ণের অগম্য £ 

মহাপ্রমাদসন্ুল ; তুমি এত কষ্ট করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ কেন? রাজ 

কহিলেন, 'গ্রভো! আপনাকে দর্শনার্থ আমি আসিয়াছি। যোগী কহিরেন, 

নিশ্চয়ই তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।' রাজা কহিলেন, “কিছুই কষ্ট হয় নাই 

আপনাকে দর্শন করিয়া আমার সকল পাপ দূর হইল
? রেশ স্বীকার করিয়া 

(আসিয়া) অন্ত আমি ধন্য হইলাম। যেহেতু, মহত্যকতির দর্পন অতীব দুর্গ! 

যতক্ষণ দেহ নুদুঢ় ও ইন্জিয়সকল সবল থাকে, ততক্ষণ হিতগাধ' করাই ধু 
ব 

পৃ 

হয়, ইন্জিয়সমূহ্ বিনাশ না পায়, এবং যতক্ষণ পরমার ক্ষয় না হাঃততকষণ কথা 

নাতে বব হও বিচক্ষণ বযতির কর্তৃ্য। বখন গৃহ সমিতে 
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ততঃ প্রসন্নেন যোগিনা ঘুটিকা যোগদণ্ডঃ কন্থা চ দত্তা। উত্তঞ্চ,, 
তো রাজন্! অনয়া ঘুটিকয়া ভূমৌ যাবত্যো রেখা লিখান্তে, তাবস্তি 
যাজনানি একন্মিন্ দিনে গন্তং শক্যন্তে। এনং যোগদণুং দক্ষিণহত্তে 

হা স্পর্শতে যদি, তহি মৃতসৈন্তং সঞ্জীবিতং তৃত্বা উত্তিষ্ঠতি। বামহস্তে 
তা স্পর্শতে যদি, তদা সর্ববস্যাপি বিপক্ষন্ত সৈম্যনাশো ভবতি। ইমং 
স্থাপি ঈপ্নিতবস্তৎনি প্রষচ্ছতি। 

রাজ্ঞাপি তৎ ত্রয়ং গৃহীত্বা ফোগিনং নমস্কত্য অনুজ্ঞাং লব্ধ যাবদ্- 
মাত, তাবদ্রাজমার্গে কশ্চিদ্রাজকুমারঃ সম্মুখে অগ্নিং সংস্থাপ্যয কাষ্ঠানি 

ধিনোতি। রাজা তমপুচ্ছত, ভো সৌম্য ! কিমেবং ক্রিয়তে ? তেনো- 
ম, অহং কশ্চিদ্রাজকুমারঃ, মম রাজাং দায়াদৈরপহৃতম্। দরিদ্বো-:. 
হংজীবনং ধারযিতুমক্ষমঃ সন অগ্নো প্রবেশং কর্তুং কাষ্ঠানি সঞ্চিনোমি। 
মাতা রাজ। তম্যাভয়ং দত্বা ঘুটিকাং যোগদণুং কন্থাঞ্চ দদৌ, তেষাং গুণা- 
পি মকখয়ৎ। তদনন্তরং অতিসন্তষ্টৌ রাজকুমারো রাজানং প্রণম্য 
ঘদেশমগমৎ্। বিক্রমোহপি উজ্জয়িনীমগা্। 

অনন্তর যোগিরাজ প্রসন্ন হইয়া রাজাকে একটি ঘুটিকা, একটি যোগদণ্ড ও 
ধকধানি কথা প্রদান পূর্বক বলিলেন, 'রাজন্! এই ঘুটিকা দ্বারা ভৃতলে যে 
টি রেখা অক্ষিত করিবেন, এক দিবসের মধ্যে তত যোজন পথ গমন করিতে 
র্ঘ হইখেন। এই যোগদণুটি দক্ষিণ হস্তে লইয়া মৃত সৈন্যের গাত্রে স্পর্শ 
রবামান্র তাহারা সম্তীবিত হইয়া উঠিবে আর যদি বাম হস্তে লইয়া স্পর্শ করেন, 
ইবে বিপক্ষের সমস্ত সৈন্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । এই কম্থাধানিও অভীন্সিত সকল : 
ব্য প্রদান করিতে পারে ।, 

রাজা বিক্রমাদিত্য সেই তিনটি দ্রব্য লইয়া যোগীকে প্রণাম পূর্বক তাহার 
মতি গ্রহণ করিয়া তথা হইতে গমন করিলেন । গমনকালে পথিমধ্যে দেখি- 
ধন, একটি রাজপুত্র সম্মুখে অগ্নি জ্বালিয়। কাষ্ঠসঞ্চয় করিতেছেন। বাজ জিজাস৷ 
করিলেন, সৌম্য! একি করিতেছ ? রাজপুত্র কহিলেন, 'আমি কোন রাঙ্গ- 
উঃ জাতিগণ আমার রাজ্য হরণ করিয়াছে; আমি দরিদ্র হইয়া জীবন ধারণ : 
করিতে অসমর্থ হওয়ায় অগ্নিতে প্রবেশের অন্ত কাষ্ঠসঞ্চয করিতেছি” তখন 

লা কি 
র ওণও বলিয়া দিলেন । তখন রাজকুমার নিরতিশয় সন্তষ্ট হাট 



৭৪৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী । 

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদত, তো। রাজন্! ত্য 
যদি এবমৌদার্যযং বিষ্ভাতে, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। রাজা 

তুষকীং স্থিতঃ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অধ্নরাতোজ-সংবাদে 
বিংশোপাধ্যানম্॥ ২০ ॥ 

একবিংশোপাখ্যানমূ। 
সাও 

পুনরপি রাজ! যাব সিংহাসনে সমুপবিশতি, ভাবনা! পুত্তলিকা 

ভণতি, তেন সিংহাসনে উপবেষব্যং যস্থা বিক্রমস্টোদার্য্যং ভবতি। রাজা- 

বদ, কথয় তন্ বিক্রমাস্তোদার্যযবৃত্বাস্তম্। 

. সাব্রবীৎ, শীয়তাং রাজন্ ! বিক্রমে রাজ্যং শাসতি, বুদ্ধিসিন্ধুনাম 

মন্ত্রী সমভবশু। তম্য পুক্রঃ অনর্গলো। নাম ঘ্বতোদনং ভূ্ত/1 কুমারবৃত্তা 

তিষ্ঠতি, কিমপি বিষ্যাভ্যসনং ন করোতি। একদা পিত্রা ভণিতম্, হে 
2১8 িনির 

রাজাকে প্রণাম পূর্বক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন ; রাজাও উজ্জয়িনীতে প্রত্যানতত 

€ুইলেন। | ৭ 

এই কথা কীর্তন করিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিল 'রাজনূ! এ 

আপনাতে এইরূপ উদারতা থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন রাজ 

মৌনভাব ধারণ করিলেন। 

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে 
বসিবার উপক্রম করিরেন, তখন. অন্ত! 

( একবিংশ) পু্তলিকা কহিল, 'রাজন্! স
ার বিক্াদিত্ে য় উদ 

আছে, তিনিই এই সিংহাসনে উপবেশনের 
যোগ্য পা । রাজা কহিলেন। 'তবে 

. বিক্রমাদিত্যের ও্য্যকাহিনী কীর্তন কর।' 

_ পুস্তলিকা কহিল। রাজন! 
শ্রবগ করুন। বিজমা্ত্য যখন রাগ 

করেন। তখন বুদ্ধিসন্ধু নামে তাহার এক মন্ত্রী ছিলে
ন। মী ও 

৮ 7.4.) টি ণ 
থাকিত। 

৫৮ ০১ আগত ছাতার ভোজন অপ্রিঘা বধ 1 নিরত | 
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গল! তং মমোদরাজ্জাতোহপি পরমতীব ছুরিদগ্ধঃ বিভতাত্যসনং লন. 
করোধি, হদয়শৃন্যো মূর্ঃ সন্ ভিষ্ঠসি। যন্ত্র হাদয়শূন্া১। স এব মুখটি 
উক্তঞচ_ ্ 

অপুক্রস্য গৃহং শৃহ্যং শৃহ্যদেশো হাবান্ধবঃ | 

মূর্খস্য হৃদয়ং শুন্তং সর্ববশূহ্া৷ দরিদ্রতা ॥ 

মম তব সম্বন্ধে কোহপ্যর্থো নাস্তি। তথাহি-_ 

কোহ্থং পুজ্রেণ জায়েত যো ন বিদ্বান্ন ধাম্মিকঃ। 
তয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা ন দোগৃধী ন গভিণী ॥ অন্চ্ট-- 
অজাতমৃতমূর্েত্যো। মৃতজাতৌ বরৌ স্থৃতৌ | 
য্তন্তো স্বপ্পহ্ঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেত ॥ অন্যচ্চ__ 
কিং তেন জাতু জাতেন মাতৃর্যোবনহারিণা। 
নারোহস্তি কুলং তস্য বংশস্যাগ্রে ধবজো যথা ॥ 

এত পিতৃবচনং শ্র্বা পশ্চাত্তাপযুক্তো৷ অনর্গলো বৈরাগ্যং প্রাপ্য 
দশান্তরং জগাম। তত্র দেশীস্তরে একস্মিন নগরে কস্যচিছ্পাধ্যায়স্য 

্াত্যাস করিত না। একদিন তাহার পিতা তাহাকে কহিলেন, “অনর্গল | 
মামার উসে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি অতিশয় ৃষ্টাচার হইয়াছ) কিছুমাত্র যিদ্কা- 
ত্যাস কর না; হদয়শৃন্য মূর্ধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছ। যে ব্যক্তি হৃদয়শুন্ঠ, 
হীকেই মূর্খ বলে। শান্ত্রেও্ উক্ত আছে,__ষে ব্যক্তি নিঃসন্তান, তাহার গৃহ. 
। যে দেশে বান্ধব নাই, সে দেশ শূন্ট ; মর্থের হৃদয় শৃন্ত এবং দরিক্ত। সর্বা-. 
বিয়া অতিহিত। তোমার স্বারা আমার কোন কর্মহি সিদ্ধ হইবে না। যে, 
' বদান্ বা ধশশিল ন। হয়, সে পুত্রে কি প্রয়োজন? যে গাভী গভিনী না হয় ই দান না করে, তাহাতে আবন্তক কি? আরও দেখ, অজাত, মৃত ও 
ই এই ভিনটির মধ্যে অজাত ও মৃত এই ছুইটি বরং শ্রেযঙ্কর ; কেন না এ 
বিট হইতে অনমাত্ দুঃখের উদয় হয়) কিন্তু মূর্ধ পুত্র আজীবন দগ্ধ করে। 
শারও দেখ, বংশদণ্ডের উপরিভাগন্থ ধবজের সায় যে পুত্র ঘবারা বংশ শোতনীয় দা 
& মাতার যৌবনহারী সে পুত্রে কি ফল? ্ 

পৃযুখা$ এই কথা শুনিয়! অনর্গল অন্থৃতাপে দগ্ধ হইল) তাহার. 
গার সঞ্চার তল, 
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সকাশাৎ সকলং নীতিশাক্সং পিতা! নিজনগরং প্রতি সমাগচ্ছত | মার্গে 
অরণ্যমধো দেবালয়মপশ্যৎ্ড। তদ্দেবালয়স্মীপে পদ্মিনীখগুমণ্ডিতং চক্র- 
বাক্যুগযুতং অতিবিমলোদকং সর আসীৎ। অত্র সরোবরস্য একদেশে 
অতিসন্তপ্তমুদকং অস্তি। এতৎ সর্ববং দৃষ্টা অত্রোপবিষে সূষ্যযোহস্ 
গতঃ। তদনন্তরং রাত্রিসময়ে তন্মাৎ সন্ভপ্তোদকমধ্যাৎ অফৌ দিব্যা; 

সবিয়ঃ নির্গত্য দেবালয়ং গ্বা চ দেবাভিষেকাদিযোড়শোপচার: কৃত নৃত্- 
গীতাদিকলয়া দেবং তোষয়ামান্্ঃ। ততো! দেবঃ প্রসনো। ভূত্বা তাত: 
প্রসাদমদাৎ। এতৎ সর্ববমনর্গলোইপি পশ্যতি। প্রভাতে নির্গমন- 

সময়ে তাভিরনর্গলো। দৃষ্টঃ| তাসাং মধ্যে একয়া দিব্যাঙ্গনয়া তণিত, 
ভো সৌম্য! এহি অস্মাকং নগরং প্রতি। ইত্যুক্ত 1 সন্তপ্তোদকমধো 
প্রবিষ্টী। সোহপি তয়া সহ গন্তমিয়েষ, পরং সন্ভপ্তোদকমধ্যে তক্যাং 
প্রবিষ্টায়াং অনর্গল! ভয়ান্ প্রবিষ্ট; । 

এপপপাপাপপপ পাপী শ্ীপশাপাপি এ পল ০৯ পাস পাল বালা পাপা শালাসপীসপীপা 

কোন উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সে সমগ্র নীতিশান্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক নিগ 

নগরে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে অরণ্যে একটি দ্েবালয় তাহার নেত্রপথে পতিত 

হইল। সেই দেবালয়ের নিকটে একটি বিমলজলপূর্ণ সরোবর বিদ্যমান ; সরো 

বর-সলিলে কমলিনীদল শোভিত এবং চক্রবাকমিথুন পরিভ্রমণ করিতেছে। দেই 

সরোবরের এক অংশের জল অত্যন্ত উ্ণ। অনর্গল তথায় উপবিষ্ট হই রা 

পমপ্ত দর্শন করিতেছে, এ দিকে কৃুর্যদেব অন্তগমন* করিলেন। অনন্তর রনী 

যোগে সেই উঞ্ণ জলগর্ভ হইতে আটটি দিব্য্্রী উখিত হইয়া দেবালয়ে গণ 

. করিল এবং দেবতার অভিষেক ও যোড়শোপচারে পৃজা করিয়। ৃত্যগীতাদি দ্বার 

দেবতার সন্তোষ উৎপাদন করিল। অনন্তর দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে 

প্রসাদ প্রদান করিলেন। অনর্গল এই ব্যাপার সমন্তই প্রত্যক্ষ করিল। রজনী 

গ্রতীতে সেই সকল দিব্যবালার| অনর্গলকে দৃষ্টিগোচর করিল। ৮৭ 

মধ্যে-একটি দিব্যাঙ্গন! অনর্দলকে সম্বোধন করিয়া। কহিল? 'হে সৌম্য! টি 

:* আমরা যে নগরে থাকি, আমাদিগেত্র সহিত 
তথায় চল ।' এই ৮ রে 

সেই উঞ্কোদকমধ্যে এবেশ করিল। অনরগলোরও ইচ্ছা ক গে 

ধরে; বিন ভারাকে সতত জলমধ্ে প্রি হইতে কেখিয়া তে". 
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অথ স্বনগরমাগত্য পিত্রাদিসর্ববন্ধুজনান্ অপশ্ৎ। তেষাং মহানুত- 
গাহো জাত; । দ্বিতীয়দিবসে রাজসন্দর্শনার্থং রাজসভাং গত্বা রাজানং 

্রণমোপবিষঃ। রাজ্ঞা কুশলং পৃষ্ট। উত্তম্, ভো অনর্গল ! এতাবস্তি 
দিনানি ব্যাপ্য কুত্র স্থিতোইসি ? , তেনোক্তং, বিষ্যাত্যাসং কর্তুং দেশা- 
রং গ:তাহশ্মি। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশাস্তরে কিং কিমপূর্ববং দৃষ্ম্? 
অনর্গলেন রাজ্ঞঃ সন্তপ্তোদকবৃত্তান্ত; কথিত; । তু শ্রত্বা রাজ! তেন সহ 

তংস্থানং গতঃ। সূর্য্যোহপ্যন্তং গতঃ। মধ্যরাতরিসময়ে তাঃ দিব্যক্তিয়ঃ 

সমাগতা দেবস্ত ষোড়শোপচারান্ বিধায় নৃত্যাদিনা দেবমুপস্থায় প্রভাতে 

ঘদাগচ্ছন্, তদা তাসাং মধ্যে কাচিদেকা রাজানং দৃষ্টা সমবদ, ভো৷ 
মৌমা! এহি অস্মাকং নগরং প্রতি ইতি। তৎ শ্রুত্বা রাজাপি তয়া সহ 
নিত, সববা; স্ত্িয়ঃ তপ্তোদকমধ্যে প্রবিষ্টাঃ, সপ্তপাতালে নিজনগরে 
গতাঃ। রাজাপি তণ্তোদকমধ্যে নিমগ্রস্তাতিঃ সহ গতঃ । ততঃ সর্ববাঃ 

অস্ত নীরাজনাদ্যুপচারং কৃত্ব। প্রোচুঃ, ভো মহাসৰ! তব সদৃশ- 
অনন্তর অনর্গল নিঙ্জনগরে প্রত্যাবৃত হইয়া পিতা ্রতৃতি আত্মীয়জনগণকে 

দন করিলে, তাহাদিগের মহ! আনন্দ গরন্সিল। পরদিন অনর্গল রাজাকে দর্শনার্থ 
রাগসতার উপ[ৃগ্ৃত হইয়া! রাঞ্জাকে প্রনাম পূর্বক উপবেশন করিল। রা! 
ইশন গ্রি্লোসা করিয়া কহিলেন, “অনর্গল !, এত দ্রিন তুমি কোথায় ছিলে? 
মনগূঘ কহিল, 'বেদাত্যাস করিতে দেশান্তরে গিয়াছিলাম ৮ রাজা কহিলেন, 
দেশনবরে গিয়া তথায় কিছু স্বাশ্রধ্য দেখিয়াছ কি? অনর্গল সন্তপ্ত জলের কথা 
নিবেদন করিল। সেই কথা শুনিয়! রাজ! তাহার সহিত তথায় গমন করিলেন। 
'বধন সেখানে উপস্থিত হইলেন, ) তখন স্্্যান্ত হইল মধ্যরাত্রিতে সেই সকল 
যাগনারা উপস্থিত হইয়া যোড়শোপচারে দেবতার পূজা ও নৃত্যগীতাদির স্বাখা! 
ঠাহার উপাসনা করিয়া র্নীপ্রভাতে যেমন প্রস্থান করিবার উত্তম করিলেন, 
দমশি তাহাদিগের মধ্যে একজন রাজাকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, “ভদ্র! 
নাইস, আমাদিগের সহিত গমন করিবে? এই বথা শুনিয়া রাজা তাহার অনু 
রা দিব্যঙ্গনারা তক্ডোদকমধ্যে প্রবেশ পূর্বক সপ্তপাতালে নিজ 

ইত হইলেন) রাজাও সেই তগুঞলমধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাহাদিগের. 
িত তথায় মযন করিলেদ। অনন্ রমলীবা। রাজার নীরাজনাদি' সৎকার 
করিয়া কতালিম বির আত $ রক ৩০০৬০০৬,, 
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শোরয্যাদিগুণসম্পন্নঃ কশ্চিৎ নাস্তি, তহি অস্য রাজ্যস্যাধিপতি্ভব। ঝ় 
সর্ববাঃ জ্িয়ঃ তব সেবাং করিষ্যামঃ! 

রাজ্ঞোক্তম্, মম অনেন রাজ্যেন প্রয়োজনং নাস্তি, অহমেতৎ কৌডু 

হলং দ্র্ট,ং সমাগতোহস্মি। মমাপি রাজ্যমস্তি। 
_ তাভিরুত্তম্, ভে মহাপুরুষ! বয়ং প্রসন্নাঃ ম্ম, বরং বৃণীষ। রাজ্ো- 

ক্রম, ভবত্যঃ কাঃ ? তাভিরুক্তম, বয়মক্কৌ মহাসিদ্ধয়ঃ। রাজাবদং, 
তহি মহাং অফ্টমহাসিদ্ধয়ো দাতব্যাঃ। ততো রাজ্ঞে তাঃ স্িয়ঃ অফ 

রত্বানি দদুঃ। তান্যেব অণিমাস্তষ্গুণযুক্তানি । ততো রাজা তানি রত্বানি 
গৃহীত্বা যাবদাগচ্ছতি, তাবন্মার্গে কশ্চিদ্বৃদ্ধো। ব্রাহ্মণ; সমাগত 

উধ্ধিতো৷ নাতিকমলে হরেরশ্চতুরাননঃ। 

স পাতু সততং যুক্মান্ বেদানামাদিপাঠকঃ ॥ 
 ইত্যাশিষং প্রযুক্তবান্। 
ততো রাজ্ঞা পৃঃ, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগম্যতে ? তেন ব্রাঙগণে 

নোক্তম্, অহং ০ ্রাহ্মণঃ বহরুটুব টিটি ভারযায় 
স্পপন্পীণপীাীিশিশ পিপি শি 

কেহ মাই ) অতএব এই রাজ্যের দাবিতে ্ রতিটিত হউন | আমরা দম 

রমনীই আপনার সেবা করিব ।? 

রাজা বলিলেন, 'এ রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই; আমি কেবল কৌতুক. 

দর্শনার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমারও রাঞ্জ্য আছে।' 

দিব্যাঙ্গনারা কহিল, “হে মহাপুরুষ! আমরা! আপনার উপর প্রসন্ন হইয়াছি 

আপনি বর গ্রহণ করুন|”. রাজ! কহিলেন? 'আপনারা কে? তাহারা কহিলেন। 

আমর! অঙ্ট মহাসিদ্বি। রাঞ্জা কহিলেন, “তবে আমাকে অক্টমহাসিদ্ধি গ্রদান 

করুন।' তখন রমনীগণ রাজাকে অষ্টগুণযুক্ত রদ এ্দান করিলেন। রাঙা দেই 

সকল রর গ্রহণ পূর্বক যেমন প্রত্যাগমন করিতেছেন, অমনি পথিমধ্যে এক 1 

ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া তাহাকে এই বলিয়। আশীর্বাদ করিলেন” নি প্রহর 

নাতিকমলে অবস্থিতি করেন, যিনি বেরসমূহের আদি গাঠক। দেই চর 

সর্বদা আপনাদিগকে রক্ষা করুন ।, ৰ 

তখন রাজা বিলাল করিলেন, হে বি আপনি কোন্ থান হে 
-* 'আক্গাপরনিবাসী 
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নির্ভঘসিতো দেশীন্তরং সমাগতঃ | ভো রাজন! লোকোক্তৌ নীতে 

ঠ প্রসিদ্ধিঃ যু নিধনিং নরং ভার্ধ্যাদয়ো! পরিত্যজ্তি । উক্ত্চ__ 
স্বামী বেশত্ববেশিতোহপি বনুশঃ প্রোক্তোহতি সদ্ধান্ধবৈ- 
দ্যোতস্তং সগুণাস্তযজস্তি মনুজং স্ষারীতবস্ত্যাপদঃ | 

ভার্ধযা সাধু স্থববংশজা ন ভজতে নো যাল্তি মিজ্রাণি চ, 

নায়ারোপিতবিক্রমানপি নরান্ যেষাং ন হি স্যাদ্ধনম্ ॥ তথা চ,_- 

গুরুঃ স্ুরূপঃ স্থৃভগস্ত বাখী, শান্ত্রাণি চান্্রীণি বিদাংবরস্তু। 

অর্থ, বিনা নৈব কলাকলাপং, প্রাপ্পোতি মর্্ো হি মনুষ্লোকে ॥ 

কি তানীন্দ্রিয়াণি বিকলানি তরদেব নাম, 
সা ুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব। 

অর্থোক্ষণ! বিরহিত; পুরুষঃ স এব, 

সোহপ্যন্ত এব ভবতীতি কিমত্র চিত্রম্॥ 
রাজা তস্য বচনং শ্রুত্বা অতিসম্তষ্টঃ অফৌ রত্বানি দদৌ। সচরাজানং 

স্ব নিজনগরং জগাম। রাজাপুৃজ্জয়িনীং প্রতি অনর্গলেন সহ সমাগতঃ। 

দাযার অনেকগুলি পরিবার; কিন্ত আমি অত্যন্ত দরিদ্র । তার্্যা তিরস্কার 
ঈবাতে আমি বিদেশে আগমন করিয়াছি । হে রাজন! লোকোক্তি আছে 
বং নীতিশাস্ত্েও উল্লেখ দেখা যায় যে, নিধন হইলে ভার্ধ্যা প্রভৃতি সকলেই 
গাহাকে পরিত্যাগ করে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, -গৃহস্বামী নিধন হইয়া! গৃহে 
[িকিলে ্ ধান্ববেরাও তাহাকে নানা কথা বলে; সব্গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি 
নধম হয়, তাহা হইলে প্রতিভাবান লোকেরাও তাহাকে পরিত্যাগ করেন 
ধনের আগন্পরম্পরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পত্বী সকুলজাতা হইলেও 
নরম গতিকে ভজনা করে না। স্যায়বান্ বিক্রমসম্পন্ন ব্যক্তি নিধন হইলে 
ব্রণ তাহার নিকট গমন করেন না। শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে, _-গুরুই 
উম ুপীই হউন, সঙ্চরিত্রই হউন বা শন্ত্রশান্ত্রবিশারদই হউন, নিধন হইলে 
দি সাজে আদর ও সনগান প্রাপ্ত হন না। সেই অবিকল ইন্দ্িয়সকল বর্তমান্, 
নই নামও বিদ্যমান, বুদ্ধি অপ্রতিহত এবং বাক্যও সেইরূপ ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, 
গৌয়ূত নোক যেন সে নয়, লোকে লোকে এই প্রকার বিবেচনা করে / 
ছা বরণের এই বথা শ্রবণ পূর্বক সনব্ট হইয়া ভীহাকে সেই আট ৯৫ 



৭৫২. কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

ইমাং কথাং কথয়িত্া পুত্তলিকা রাজানমবদত। ভো রাজন্। তবেদৃশ 

ধৈর্ধযং শৌর্্যা্দিকং অস্তি চে, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে রি রঃ 

শ্রুত্বা রাজা তৃষ্ীং স্থিতঃ | 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অক্সরাতোজসংবাদে 
একবিংশোপাখ্যান্"॥২১। 

সরা 

দ্বাবিংশোপাখ্যানম্। 
০28০ ০--- 

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যদ! সমুপবিশতি, তাবদন্যা়া পুত্তলিকযোক্ত,, 

ভো৷ রাজন্! অশ্মিন সিংহাসনে তেনোপবেফটব্যং, যস্ত বিক্রমস্টদার্যাগুণা 

তবস্তি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো পুন্তলিকে ! কথয় তস্য বিক্রমান্টোদার্যযবৃত্ান্তম। 

সাব্রবীত, ভে! রাজন্ ! শৃণু, বিক্রমাদিত্যো রাজা রাজাং প্রতিগালয়ন 

একদা পৃথিবীপর্্যটনার্থং নির্গত্য নানা বিধতীর্ঘযাত্রায়াং দেবালয়ং পুর" 

পর্ববতাদিকং দুষ্ট) কদা চিম্মহারত্ব-প্রাকীরপরিবৃতমন্্রংলিহপ্রাকারোগ- 
টিটি 

প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার প্রশংসা কীর্তন করিয়া নিজ "্থানে প্রস্থান 

করিলেন; রাজাও অনর্গলের সহিত উজ্জয়িনীতে প্রত্যাব্ত্ত হইলেন। " 

পুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্তন পূর্বক ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! দি 

আঁপনার সেইন্ষপ ধৈর্য্য ও শৌর্ধ্যাদি গুণ বিস্তমান থাকে, তবে এই মিংহামনে 

উপবেশন করুন” এই কথা শুনিয়া তোজরাজ তৃষ্ণীভ্ভাব অবলঘন করিলেন। 

বার উপক্রম করিলেন? তখন অগ্ঠ 

বাহার ওদার্যগুণ 

রাগ কহিলেন 

পুনরায় ভৌজরাজ যখন সিংহাসনে বসি 

(স্বাবিংশ ) পুত্তলিক! কহিল, রাজন্ ! বিক্রমাদিত্যের স্তায় 

আছে, তিনিই এই সিংহাসনে উপৰেশনের 2515 

'পুর্লিকে, সেই বিক্রমাদিত্যের ওঁদার্্যবতান্ত কীর্তন কর। 

পুর্রলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। রাজা না 

করিতে করিতে কোন সময়ে পৃথিবীত্রমগর্ বহিগর্ত 
হইলেন। তিনি 

৯৫ পেত পর পর্বত প্রতি হর্ন পুর্ব গরকবিন একটি ৭ 



ঘাত্রিংশৎ-পুতলিকা। ৭৫৩ 

শোভিতং অনেকশিবালয়হরিমন্দিরসহিতমেকং নগরমপশ্থাৎ তত্র নগর- 
বাস্থিতং বিষু্গৃহং গত্বা তত্রস্থিতে সরোবরে স্সাত্বা নমন্তত্য-_ 

ময় নজ্ঞায়তে নাথ মাহাত্যং প্রমং তব। 

নজানাতি পরে ব্রহ্ম! হরিং বাচামগোচরম্ ॥ 
নাগ্যং ভজামি ন কদামি ন চাশ্রয়ামি, 

_. নান্ং শুণোমি ন পঠামি ন চিন্তয়ামি। 
ত্য ত্বদীয়-চরণাম্মুজমাদরেণ, শরী্ীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্॥ 

ইত্যাদিবাক্যৈ স্তত্বা রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্ট ত্রাহ্মণং রাজাবদৎ, তো 
্রান্ষণ। কুতঃ সমাগতোহসি ? 

ব্রাহ্মণোহবদত, অহং কশ্চিত তীর্থযাত্রিকঃ পৃথীপর্য্যটনং করোমি, 
তবান্ কুতঃ সমাগতঃ ? 

রাজ্ঞা ভণিতং, অহং ভবাদৃশঃ কশ্চিৎ তীর্থযাত্রিকঃ। ব্রাহ্মণেন সম্যক্ 
বলাকা ভণিতম্, ভো৷! নৈবম্, অতি তেজন্বী দৃশ্বসে। রাজলক্ষণাঁনি 

হইরেন। সেই নগরী গগনম্পর্শা কাঞ্চনময় প্রাকারে শোভিত এবং তথায় 
অসংখ্য শিবালয় ও হরিমন্দির বিদ্যমান । তথায় নগরের বহির্ভাগস্থ একটি হরি- 
মদে উপস্থিত হইয়া রাজা তথাকার সরোব্রে স্নান ও নমস্কার পূর্বক গ্রীহরিকে 
এই বলিয়া স্তব করিলেন যে, “হে নাথ ! আমি আপনার পরম মাহাম্ময কিছুই 
মবগত নহি) বাক্যের অগোডর শ্রীহরিকে ব্রহ্মাও জানিতে সমর্থ নহেন। আমি 
মার কাহাকেও তজনা৷ করি না, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি না, অন্য নাম শ্রবণ 
ক না, অন্ত কিছু অধ্যয়ন বা চিন্তাও করি না; কেবল তক্তিভরে সাদরে 
াগনার পাদপন্ম ভজন! করি। হে শ্রনিবাস! হে পুরুষোত্তম ! আমাফে ৃ 
প্রদান করুন এইরূপে স্তব করিয়া রাজ। সেই রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্ট এক 
ব্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে বিপ্র! আমি এ কোন্ স্থানে আসিয়াছি ? 

বাণ কহিলেন, “আমি জনৈক তীর্থসাত্রী, ধরা পর্যটন করিতেছি । জাপনি 
কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছেন ? ্ 

মালা কহিলেন, “আমিও আপনার স্তায় এক জন তীর্ঘাত্রী। ব্া্দণ সম্যক্- 
রা সৈন্রগৌচ করিয়া কহিলেন, 'না, আপনি তীর্ঘবাত্রী নহেন : আপনাকে 
বহাতেজস্বী দঃ ৫ রর 



৭৫৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

র্ববাণ্যপি তবয়িদৃশ্যান্তে। ত্বং রাজসিংহাসনযোগ্যঃ পৃথিবীপর্যাটনং কিন 

করোষি ? অথবা শিরসি লিখিতং কে] বা লঙ্ঘয়তি ? তথাহি__ 

হরিণাপি হরেণাপি ত্রহ্মণাপি স্থুরৈরপি | 

ললাটে লিখিতা৷ রেখা ন শক্যাঃ পরিমার্জিতূম্ ॥ 
তশ্ত বচনং রাজ্ঞোপ্যঙগীকৃতস্। কৃতঃ-_যুক্তিযুক্তবিশিষ্টং হি তৎ। 

ুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। 
বিভূনাপি সদা গ্রাহং বৃদ্ধাদপি ন ছূর্বচঃ ॥ 

তো৷ ব্রাহ্মণ ! কিমর্থমতিশ্রান্তঃ ইব দৃশ্থাতে ? তেনোক্তম্, শ্রমকারণং 

কিং কথয়ামি। রাজাবদৎ, কথ্যতাং কফম্ত কারণম্। ব্রাহ্মণ কথয়তি, 
শয়তাং তো৷ রাজন্! অত্র সমীপে নীলো৷ নাম পর্ববতোইস্তি। তত 

কামাক্ষী নাম দেবতান্তি। তত্র পাতালবিবরদ্ধারং পিনদ্ধমন্তি। তং 

কামাঙ্গীমন্ত্রজপেন সমুদ্ঘাট্যতে । তন্মধ্যে রসম্য কুণুমস্তি । তেন রমেন 

অফ ধাতবঃ সুবর্পাদয়ো ভবস্তি, ময়া দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং কামাক্ষীমন্তরগ: 

কৃতঃ, পরং বিবরদ্ধারং নোদ্ঘাট্যতে। 
এ: পীশোিপিীপিশিশি পপি ীশশিসিট 

রাঁজসিংহাসনে উপৰেশনের যোগ্য পাত্র; আপনি পৃথিবীত্রঘণ করিতেছেন 

কেন? অথব। (জিজ্ঞায় প্রয়োজন কি?) ললাটলিখন কেহই লঙ্ঘন করিতে 

পারে ন!। শান্ত্রেও লিখিত আছে, কি হরি,
 কি হর, কি বদ্ধ কি দেবগ্ণণ কেহই 

ললাটলিখন খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন ।” 
| 

রাজা আপনার পরিচয় দিয়া তাহার বাক্
যে অনুমোদন করিলেন। কেননা 

উহা যুক্তিযুক্ত । ০০ 

নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে পারে ;. কিন্ত যুক্তিবিরুদ্ধছূরবাকা বে 

হইতেও গ্রহণ করিবে না। | 

রাজা সেই ত্রাঙ্গণকে দ্িজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাকে অত্যন্ত 
পরিশ্রনত দেখি 

তেছ্িকেন? ব্রাঙ্গণ কহিলেন, “আমার পরিশ্রমের বি আর কি বলিব! 

প্লাজা বলিলেন, আপনার কষ্টের কারণ বলুন ।” ব্রাঙ্গ? বলিলেন, রা? 

শরণ যড়দ। এই স্থাদের অনতিদুরে নীল নাষে একটি পর্বত ছে 

ছাঁদঙগাদেরী' বিরান করেছ । “তথায় পাতালবিবরের ঘর 
র 

0 ই বিবাযধো 



দ্বাতরিশং-পুতলিকা | ৭৫৫. 
ইতি তাবর্দেব তদ্বচনং শ্রন্থা রাজা যাব কণ্ঠে খড়গং নিক্ষিপতি, 

তাবদেবতয়োক্তম্, তবাহং প্রসন্নাশ্মি, বরং বৃণীঘ। রাজ্ঞোক্তম, তো 
দেবি! বদি প্রসন্নাসি, তহি অশ্রৈ ব্রাহ্মণায় রসং প্রষচ্ছ। দেবতাপি 
থাস্থিতাক্তা বিলদ্বারং সমুদ্ঘাট্য ব্রান্মণায় রসং দদৌ । সোইপি ব্রাহ্মণঃ 
রাজানং স্তত্বা নিজনগরং জগাম। রাজা চ নিজনগরীমগাৎ। | 

ইতি কগাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজানমবদৎ, তো রাজন্! ত্বয়ি ॥ 
এবং ধৈ্াং ওঁদার্যাং বিদ্াতে যদি, তহি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। 

ইতি বিক্রমার্চরিতে সিংহাসনোপাধ্যানে অপ্পরা-তোজসংবাদে 
ত্বাবিংশোপাখ্যানম্ ॥ ২২ ॥ 

ত্রয়োবিংশোপাখ্যানম্ | 
77032 ০--- 

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবদুপবে্টং যততে, তাবৎ পুন্তলিক! : 
উণাত,ভে 89 ! এতৎ সিংহাসনমধিরোচঢ,ং স এব যোগ্য রি ষস্ত 
স্পস্ট এটিও 

টি শিট পাটি শীশীপিত ও 

বিমান আছে। সেই রসসংযোগে অষ্টবিধ ধাতু সুবর্ণে পরিণত, হয়। আমি 
ঘাদশবর্ষর্য্যস্ত কাঁমাক্ষীমন্ত্র জপ করিয়াছি ;4কিন্ত বিবরদ্ধার উদ্ঘাটিত হইল না।, 

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া! যেমন আপনার কঠদেশে খড়গাঘাতের 
নম করিলেন, অমনি দেবতা (আবিভূর্ত হইয়া) কহিলেন, “আমি গ্রস্ন. 
ইপাষ, তুমি বর প্রার্থনা কর ঝাজা কহিলেন, “দেবি! যদি প্রসন্ন হয়া 
ক, এই ত্রাহ্মণকে রস প্রদান করুন । দেবী 'তথাস্” বলিয়া বিবরঘার উদ্-. 
পূর্বক সেই ব্রান্মণকে রস প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার স্ততিবাদ 
টয়া নিজনগরে যাত্রা করিলেন? রাজাও নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন । 

| ই কাহিনী কান করিয়া প্ানক ভোত্ররাজকে কহিল, “রাজন! ধদ্দি 
রে এই কার ধৈর্য ও উদাধ্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন. 

ছস্রিঠরচর বা 

(ধার তেব হখন ফিস ঘসিদার উপজ্- করিবেন, গন ্  
লবিং ) পুষ্প সপ ০০ ” 



৭৫৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

বিক্রমস্তোদার্যযমস্তি ( রাজ্ঞোক্তম্! ভো পুত্তলিকে, কথয় তন্য বিক্রমন্তো- 

দার্যযবৃত্তান্তম্। 
পুত্বলিকা বদতি, শ্রীয়তাং রাজন্! একদা রাজা বিক্রমার্কো মহীং 

পরিজম্য নিজনগরং সমাগতঃ ৷ নগরবাসিনাং সর্বেব্ষাং জনানাং মহানন্দো- 

ইভূৎ। রাজা স্বতবনং প্রবিশ্টা মধ্যাহুসময়ে অভ্যঙ্গন্নানাদিকং কৃত্া 

চন্দনবন্ত্রাদিভিরলন্ুতঃ সন দেবতবনং প্রবিষঃ। দেবস্য যোড়শোপচারং 

বিধায় চ দেবস্ততিং করোতি। 

ত্বমেব মাতা পিত। ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। 

ত্বমেব বিষ্ভা দ্রবিণং তবমেব, ত্বমেব সর্ববং মম দেবদেব ॥ 

ইতি দেব ্তৃত্বা নমন্তত্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ কপিলা-ভূতিলাদিদানানি দা 

তদনন্তরং দীনান্ধবধিরকুজপঙ্গ,নাথাদিভ্যো। ভূরিদানং দস্ধা ভোজনগৃহ্ 

প্রবিষ্ট বালন্থবাসিনী-বৃদ্ধাদীন্ সস্তোজ্য স্বয়মন্যৈর্বন্ধুভিঃ সহ ভুক্তবান্। 

তথা চোচ্যতে__ র 

বালস্থবাসিনীবৃদ্ধা-গভিণ্যাতুরকন্কাম্। 

সম্তোজ্যাতিথিভূত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষতোজনম্। 
পতি 

স্পাশাশীশীশীী্াশাীাাািশীশী 

আছে, তিনিই এই সিংহাসনে উঁপবেশনের যোগ্য তোরা কিনেন 

পুত্তলিকে ! সেই বিক্রমাদিত্যের ওদার্্যবত্তান্ত কীর্তন কর। | 

পুত্তলিক! কহিল, রাজন্, শ্রবণ করুন। এক্দা রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিব 

পরিভ্রমণ পূর্বক নিজ নগরে উপস্থিত হইলেন । নগরবাসী সকলের মহাদ 

আনন্দ 'জন্মিল। রাজা নিজ ভবনে প্রবেশ পূর্বক মধ্যাহকাঘে গ 

করিয়া, চন্দন-বস্তাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 
অনন্তর 

তিনি যোড়শোপচারে পুজা! করিয়! এই বলিয়া স্তব করিতে 
লাগি হে দেব 

দেব! তুমিই পিতামাতা, তুমিই বনু, তুমিই 
সখা, তুমিই বিদ্ধ তুমিই ধন। তুমিই 

আমার সর্বন্থ ।' 

» এই প্রকারে দেবতার স্তব ও নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কগিলা, ছু 

ভিলাদি এবং দীন/অন্ধ, বধির, কুঝ,গন্, অনাথ গ্রদ্ৃতিকে বছপরিমাগ দা" নারী, 

তোঙ্গাণৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় বালক, সবাসিনী ( কি 
4 
॥ 
? 



্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। ৭৫৫ 
এক এব ন ভুঞ্জীত য ইচ্ছে সিদ্ধিমাতুনঃ | 
দ্বাত্রিতি্বনুতিঃ সার্ধং ভোজনং কারয়েন্নরঃ ॥ 
অভীষ্টফলসংসিদ্ধিস্ত্টিঃ কাম্যং স্থসম্পদঃ। 
দবাত্রিভিবহুতিঃ সাদ্ধং ভোজনে তু প্রজায়তে ॥ 

ততো ভোজনানস্তরং কিঞ্চিৎকালং বিশ্রাম্য সমুপবি্ঃ। 
উ্তঞ্চ-__তভুক্তে।পবিশতো হোবং ভুক্ত সংবিশতঃ সথখম্। , 

আযুস্তং ক্রমমাণস্থয মৃত্যুধীবতি ধাবতঃ ॥ অন্যচ্চ-_ 
অত্যন্থুপানাদৃবিষমাশনাচ্চ, দিবাশয়াজ্জাগরণাচ্চ রাত্রৌ। 
সংরোধনান্ম,ত্রপুরীষয়োশ্চ, ষড়বিপ্রকারেণ ভবস্তি রোগাঃ ॥ 

তদনন্তরং সন্ধ্যাকালে তাতকালিকং কর্ম বিধায় তোজনং কৃত্বা 
শয়নস্থানমাগতঃ। তত্র শশিকরনি করশুক্রপ্রভ প্রচ্ছদপরিস্তীর্ণে কন্দমল্লিকা- 
শতপত্রাদিকুস্থুমবিকীর্ণে মঞ্চকে স্থিতবা স্ৃণ্তঃ | প্রভাতসময়ে স্বপ্নে রাজা 
ঘমাক্ানং মহিষানং দক্ষিণাং দিশং গচ্ছন্তং দূ সহসা বিষুং স্মরন | 
সুপবিষটঃ। প্রভাতসময়ে সন্ধ্যাকন্্ সমনুষ্ঠায় সিংহাসনে সমূপবিষৌ- 
্া্ধণানাং পুরতঃ স্বপ্নবৃত্বাস্তমকথয়ৎ। 
উজ্ত আছে,_বালক, সববাসিনী নারী, বৃদ্ধা, গতিণী, আতুর, ২ কন্ঠা, অতিথি, ভৃত্য ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া পরে দম্পতীর তোজন করা কর্তব্য । যিনি নিজের 
মদ্ধিলাঁতের ইচ্ছা করেন, একাকী ভোজন' করা তাহার উচিত নহে) ভ্থুই জন, তিন জন বা! বহুব্যকির সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করিলে অতীষ্টসিদ্ধি হয়, তৃপ্তি 
গননে। কামনা সিদ্ধ হয় ও সম্পদৃলাভ হইয়া থাকে । 

মন্বর রাজা ভোজনাস্তে উপবেশন করিয়া কিঞ্চিংকাল বিশ্রাম করিলেন। শান্তেও লিখিত আছে, ভোজনান্তে স্থখে উপবেশন করিলে আহুৰ্ধি এবং ভোজ-. নে জুতগযন করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় অর্থাৎ পরমায় হীসপ্রাপ্ত হইয়া নকে। আরও প্রসিদ্ধি আছে, _অধিক পরিমাণে জলগান,বিষম ভোজন, দিবা". ভাগে শয়ন, রাত্রিজাগরণ ও মলমৃত্রের বেগধারণ এই ছয়টি রোগের কারণ। তর রাজা সন্ধ্যাকালীন কর্মসমাপনান্তে আহার করিয়া শয়নস্থানে উপস্থিত ইলেন। তথায় চম্্রকিরণের স্তায় শুক্র-বস্ত্রারত, কুন্-মন্লিকা"পদ্মাদি-পুম্পাীর্ "টগর শয়ান হইয়া নিত হইলেন । যামিনীর শেষভাগে রাজা স্বপে দেখি, পন নিজে ধর্হিযে আরোহণ পর্ন নি ৮২২০ 



৭৫৮ কাঁলিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তৎ শ্রন্বা সর্ববজ্ধেনোক্তম্, তো রাজন! স্বপ্রান্ত'বিবিধাঃ সন্ত, 

কেচন শুভাঃ শুভফলং প্রযচ্ছস্তি, কেচন অশুভাঃ অরিষটং প্রযচ্স্তি। 

অত্র গুভাঃ স্বপ্নাঃ গজারোহণং প্রাসাদারোহণং রোদনং মরণং অগমা- 

গমনং ছত্র-চামর-সমুদ্র-ত্রাহ্মণ-গঙ্গা-পতিব্রতা-শখ-সথবর্ণ-সনদর্শনাদয়
ন্চ। 

 উজ্তঞ্চ_ 

আরোহণং গোব্ষকুপ্জরাণাং, প্রাসাদশৈলা গ্রবনম্পতীনাম্। 

বিষ্টানুলেপো রূদিতং মৃত, স্বপ্নে হাগম্যাগমনঞ্চ ধন্যাম্॥ 

অণুভং ফলঞ্চ।-_মহ্ষারোহণং খরারোহণং কণ্টকরৃক্ষারোহণং ভম্ম- 

কার্পাস-ধ্-ব্যাত্্-সর্প-বরাহ-বানরাদিসন্দর্শনম্। 

উত্তঞ্চ__খরোষ্ট্রমহিষব্যাত্রান্ স্বপ্রে যন্তুধিরোহতি। 
ষগ্মাসাত্যস্তরে তহ্য মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্॥ 

অন্তচ্চ__স্বপ্রেষু প্রথমে যামে সংবতসরবিপাকভাক্। 

দ্বিতীয়ে চাষ্উভির্মাসৈস্তিভির্ামৈস্তিমাসকৈ: 

গোবিসর্জনবেলায়াং সচ্ন্ত্ ফলমিস্যতে | 

টি ০৬০৯০৯১২১১১০১৯৮৭১৭ | 
মান্র বিষুস্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। অনন্তর রজনীপ্রভাতে সমধ্যাবনদনাদি সমা- 

নাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়। ব্রাঙ্গণদিগের নিকট স্বপ্নবৃত্ান্ত বর্ণন করিলেন। 

্বগ্নবতান্ত গুনিয়া সর্বজ্ঞ কহিলেন, “রাজন! স্বপ্ন অনেক প্রকার; কোন 

কোন প্র গুভ কল, কোন কোন স্বপ্ন অস্তত ফল প্রদান করে। ্তীতে 

আরোহণ, অক্টালিকায় আরোহণ, রোদন, মৃত্যু অগম্যাগমন এবং ছত্্। চার 

সুর বর্মণ, গজা। পতিব্রতা নারী, শঙ্খ, ও সুবর্ণদর্শন এইরূপ স্বপ্ন গুভ। শানে 

উদ্ত আছে, গো, বৃষ, হস্ভী, প্রাসাদ; পর্ধতশিখর ও বক্ষে আরোহণ গাত্র 

বিঠালেপন, রোদন, মরণ ও অগম্যাগমন স্বপ্নে এই সকল দর্শন গুঁভ। মহি। 

দত ও কণ্টক-ৃক্ষে আরোহণ এবং তক্ম। কার্পাসঃ ধম, ব্য র্গ। বরাহ ও. 

বানর স্বপ্নে দেখিলে অস্তত ঘটে। আরও উক্ত আছে
, ব্য ্  গ্ 

, উন খহিহ,ও ব্যাত্ত্রের উপর আরোহণ করে। মাসের মতে নি তাহার 

হুর । পরও উক্ত আছে, _রজনীর থম হরে ষ্ট হইলে গা 

াধো, দিতী় গাহয়ে দেখিলে আট ঘাসের মধ্য, তৃতীয় রে দেবি 
০০৮০৮ শর পর আর্জীহ। গীত 



রাজ্ঞোক্তম, ভো ব্রাহ্মণ! অন্ত ছুঃস্বস্ত উপশমনার্থং কিং করণীয়ম্? 
্বজ্ঞতটেনোক্তম্, ত্বং ল্লানং বিধায়েজ্যাবেক্ষণং কৃত্বা সর্ববমলঙ্কারজাতং 
মবস্াদিযুতং ব্রাহ্মণায় দেহি; পুনরবস্্ং পরিধায় দেবস্তাভিষেকং কারয়িত্বা 
নবরতৈঃ পূজাং বিখেহি, ব্রাহ্মণেত্যো গবাদিদশধান্যানি দেহি, অন্ধবধির- 
গন্-কুজানাথাদীন্ ভূরিদানেন সম্ভাবয়। অনেনানুষ্ঠানেন ব্রাহ্মণাশী- 

নেন চ তব.ছুঃস্বপ্রারিউফলনাশায় স্বস্তি তবিষ্যৃতি। 
রাজা এতৎ সর্ববং ভট্টবচনং শ্রুত্বা যখোক্তুমনুষ্ঠায় ভূরিদানার্থং দিন-: 

মং ভাণ্ারিকমুক্তবান। ততো যন্য যাবতা ধনেন তৃত্তির্ভবতি, তেন 
তাবদ্ধনং নীতম্। 

ইতি কথাং কথয়িত্ব! পুন্তলিকা রাজানমবদত, তো রাজন! ত্বয়ি এব- 
মৌদীযযং ধৈয্যং বিদ্যাতে চেত, তহি অশ্মিন্ সিংহাসনে সমূপবিশ। রাজা 
তষ্ধীমাসীৎ | 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাধ্যানে অপ্ধরা-ভোজ-সংবাদে 
ূ ব্রয়োবিংশোপাধ্যানম্ ॥ ২৩॥ 

হার ফল ফলিত হয়। অধিক কি বষিব, হে রাজন! এই খর আপন 
গক্ষে অনিষ্মুচক ।, | 

রা! কহিলেন, “হে বিপ্র! এই দুঃস্বপ্নের ফলনিবারণার্থ কি কর্তব্য 
রজত কহিলেন, 'আপনি স্লানান্তে ফজদর্শন পূর্বক সর্বপ্রকার অলঙ্কার ও বন্ত 
বাঙ্ণীকে দান করুন); অনন্তর বস্ত্র পরিধান ও অভিষেক করিয়া নবরত্ত ভার 
মা সম্পাদন করুন) ব্রাদ্ধণগণকে গো ও ধান্তাদি দশবিধ দান করুন) এবং 
ক বধির, গন! কু ও অনাধদিগকে প্রচুর দান দ্বারা সন্তষ্ট করুন। এই সকল 

ও ব্রাহ্মণের আনশীর্বাদপ্রতাবে আপনার দুঃস্বপ্রজনিত অনিষ্টের শান্তি 7 

ধা তত্র এই কথা শুনিয়া তদন্থসারে অনুষ্ঠান পূর্বক তিন দিন পর্যার 
ইপযিষাণে ধন দান করিতে তাগারিকের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন! 
বি বত ধনে তৃপ্ত হয়, তাহাকে সেই পরিমাণ ধন প্রদত্ত হইব । রে ইনিকা এই কাহিনী কীর্তন করিয়! চালরাজকে কহিল, 'রালন! ঘি ছাপনাতে | | 
নে ৫ থিকার উঁা্্যও শৈর ক্মান থাকে, ডাহা হ্ইনে :এই লিহোন 



চতুবিবংশোপাখ্যানম্। 

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাব সমুপবিশতি, তাবদদ্যা পুত্তলিকা 

সমবদত, ভো। রাজন্! যন্য বিক্রমন্োদার্য্যাদয়ো। গুণা ভবস্তি, সোহন্মিন্ 

সিংহাসনে উপবে্ট,ং ক্ষমঃ । তোজেনোক্তম্,পুত্তলিকে ! কখয় তন 

বিক্রমস্টোার্য্যবৃত্বাস্তম্ | 

স। ঈব্রবীত, শ্রায়তাং রাজন্ ! বিক্রমাদিত্যস্ত বিষ
য়ে পুরন্দরপুরী নাম 

নগরী বড়ুব। তত্র মহাধনিকঃ কশ্চিদ্ববণিগাসীৎ। স চতুরঃ পুজ্ানাহুয়া- 

বাদী, ভোঃ পুক্রাঃ ! ময়ি মৃতে চতুর্ণামেকত্রাবস্থানং তবতি বা ন বা 

পশ্চাদ্বিরাদো ভবিষ্যত, তহি জীবন্নেব ভবতাং চতুর্ণাং জ্ে্টামুক্রমেণ 

ভাগং করোমি। অথ চতুর্ণাং ভাগং কৃত্া চ মধচীধস্তাচ্চত্বারো! ভাগা ময় 

নক্ষিগ্তাঃ সম্তি, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাগক্রমেণ গৃহীধ্বম্। তথা চ তৈরঙ্গীকৃতম্। 

টনি লা চত্বারো ভ্রাতরে। মাসমেকত্র স্থিতাঃ। তত" 

স্তেষাং স্্রীণাং পরম্পরং কলহো। জাত: জনন
তর তৈবচারিত কি 

ভোজরাজ যথন সিংহাসনে উপবেশনে
র উপক্রম করিলেন) তুখন তন 

( চতুব্বিশ ) পুত্তলিকা কহিল
, 'রাজন্! বিক্রমাদিত্যের যায বহার 

ও 

গ%বিড়মান আছে, তিনিই এই সিংহানে উপবিষ্ট' হইবার ফোগ্য পাত্র । রা" 
2 



্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা |... ৭৬১ 

কাল্াহলঃ ক্রিয়তে ? পিত্র! জীবতৈব পূর্ববং চতুর্ণাং বিভাগঃ কৃতোহস্তি, 

নাধস্থিতং বিভাগক্রমং গৃহীত্বা বিতক্তাঃ সন্তঃ স্থখেন তিষ্ঠামঃ।, 

তা্স1 যাবৎ মঞ্চাধঃ খনস্তি, ভাবচ্চতুর্ণাং পাত্রাণাং অধশ্চত্বারি জম্পু- 
নি দৃষ্টাণি। তেষাং মধ্যে একত্র সম্পুটে মৃত্তিকাত্তৃৎ, একত্র পলাল- 

স্থিত, একন্মিন্ সম্পুটে অশ্থবীনি স্থিতানি, একত্র অঙ্গার আসন্। 
গততচতুটয়ং দৃষ্ট| তে চত্বারঃ পরস্পরং বিস্ময়ং গতাঃ প্রোচুঃ, অহো। ! 
গ্মাকং পিতৃকৃতসম্যগ্বিভাগক্রমাৎ অর্থবিভাগক্রমঃ কেন জ্ঞায়তে ? 
তা্ত1 রাজসভামপশ্টন্। তত্তাঃ পুরতো নিবেদিতো বৃততান্তঃ সত্যে- 
বভাগক্রম! ন জ্ঞাতঃ। পুনশ্চত্বারো যত্র যত্র জ্ঞাতারঃ সম্তি,তেষাং 
ূরতঃ অমুং বৃত্ান্তং নিবেদয়ন্তি স্ম,পরং কোহপি নির্ণয় কর্তুং ন শশার ৮ 

একদা উজ্জয়িনীং সমাগতাঃ। রাজসভামাগম্য রাজ্ঞঃ সভায়াশ্চ পুরতো। 
বিভাগ-বৃত্বান্তমকথয়ন্। " রাজ্ঃ সভায়াং বিভাগক্রমো ন জাতঃ 1 তদ 

ন্তুরং একদা অশ্যনগরমগমন্। তত্রত্যানাং মহাজনানাং পুরতো বণিতু- 
মারনং, তৈরপি নির্ণয়ে ন জ্ঞাতঃ। 

তশ্মিন্ সময়ে কুস্তকারগৃহে স্থিত; শালিবাহনো৷ অমুং রা লয় যাহা 

বি কা যে, বিবাদবিসংবাদে প্রয়োজন কি? পিতা জীবদশাতেষ্টী 
সকলের জন্য ধন বিভাগ করিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন; খণ্টার নিয়ে তাহা আছে; 
াষ্ঠকনিষঠক্রমে তাহা লইয়া আমরা সুখে অবস্থিতি করি । এই বলিয়া তাহারা 
মর নিয়দেশ খনন করিতে প্রবৃত্য হইল। তখন চারিটি পাত্র তাহারঃ এ 
ইইল। একটিতে মুভিকা') একটিতে গোয়াল তৃণ (খড়) একটিতে 
মগরটিতে কতকগুলি অঙ্গার দৃষ্ট হইল। তদর্শনে তাহাদের বি্ময়ের 
ইল না। তখন তাহারা বলিল, কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃক্ত এই 
বঙাগের রহ্ত বুঝীবে? এই বলিয়া তাহারা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সকল 
ঘটনা বর্ণন করিল কিন্ত সভাস্থিত কেহই এই বিভাগের প্রণালী বুঝিতে সমর্ধ 
ই না। লি ললালগা 
হার মা ফিতে ৭ 
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৭৬২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

তত্রগতান্ মহাজনান্ প্রতি তণতি স্ম, ভোঃ সভ্যাঃ ! কিন্ত ্বধাধমসতি 
কিমাশ্চর্যযঞ্চ কথয়। সোহবদত, এতে চত্বারঃ একস্ ধনিকস্থ পুল্রাঃ। 
জীবতা তেষাং পিত্রা জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমো। বিভাগঃ কৃতঃ ) তদ্যথা-_ 
জ্যষ্ঠন্য মৃত্তিকা দত্তা, তেন যা সমুপাঞ্জিতা! ভূমিঃ সা সর্বথা দততা। 
দ্বিতীয়ন্ত পলালপুঞ্জো! দত্তঃ, তেন সর্বববিধধান্যানি । তৃতীয়ন্ত অস্থীনি 
দত্তানি, তেন সর্ববেইপি পশবো দত্তাঃ। চতুর্থস্যাঙ্গারো দত্তঃ, তেন 

সকলমপি স্বর্ণ, দত্তম। এবং শালিবাহনেন তেষাং বিভাগঃ কৃতঃ। 

তেহপি স্থৃখিনে! ভূত্বা স্বনগরং জগ, । 

রাজ বিক্রমৌহুপি ইমং বিভাগবৃস্তান্তস্ত নির্ণয়ং শ্রত্বা বিশ্ময়ং গত; 
প্রতিষ্ঠানগরীং প্রতি পত্রিকাং প্রেষয়ামাস। স্বস্তি শ্রীযজনযাজনাধ্যাপন- 
দানপ্রৃতিগ্রহযট্কর্্দনিষ্ঠান্ যমনিয়মাদিগুণনিষ্ঠান্ প্রতিষ্ঠানগরবাসিনো 
মহাজনান্ কুশল প্রশ্নপূর্ববকং রাজ। বিক্রমঃ কথয়তি, ভবতাং গ্রামে এষাং 

চতুর্ণাং বিভাগনির্ণয়কারী মদক্তিকং প্রেষয়িতবাঃ। মহাজনা অপি রাজ্ঞা 

হইল কেন? ইহাতে বিন্বয়ের বিষয়ই বাকি আছে? এই কথা বলিয়া তিনি 

কহিলেন? “ইহার! চারি ব্যক্তিই এক বণিকের সম্তান। সেই ধনাঢ্য বণিক্ জীব- 

দশাতে এই প্রকার অংশ স্থির করিয়া গিয়াছেন। তিনি জ্যেষ্কে মৃত্তিকা দিয়া 

পিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহার উপাজ্জিত সমস্ত ভূমিসম্পত্তি এই 

জ্ো্পুজ গ্রাণ্ত হইবে । দ্বিতীয় পুত্রকে পোয়ালখড় প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং 

এই পুজ সমস্ত ধান্যসম্পত্তির অধিকারী । তৃতীয় পুত্রকে অস্থি প্রদান করিয়াছেন, 

সাং সমস্ত পণ্ড ইহার অধিকৃত হইবে আর কনিষ্ঠ পুত্রকে অঙ্গার প্রদান করিয়া 

পিল্লুছেন; ইহাতে প্রমাপ হইতেছে যে, এই পুত্র সমস্ত বরণ প্রা হইবে। 

শাঁলিবাহন এই প্রকার বিভাগ করিয়া দিলে পুতরচতুট়স্তষ্ট হইয়া নিজ নগরীতে 

প্রত্যাবতত হইল। 

এই বিতাগ-নির্দয়ের কথা কর্ণগোচর হইবামাক্র বিজ্রমাদিত্যের বিনে 

পর্মিসীষ! রহিল না । তিনি আস্ত প্রতিষ্ঠানগরে এই মর্মে এক নিগি পরের? 

করিলেন, শ্বত্তি শ্রীধফজন, যাজন, অধ্যাপন, অধ্যয়ন, দান? গরতগরহ এই হক 

দির প্রতিষ্ঠানগযনাসী 587 টার রে ্ বিভাগ" 
আদেশ প্রদান করিতেছেন বে, আপনাছিগোর বিকাতিতূ রন দর রং 

£ 
সস ? নি 
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প্ররিতাং পত্রিকাং বাচয়িত্বা শালিবাহনমাহুয় কথয়ামানথঃ, তো শালি- 
বাহন! ত্বাং রাজাধিরাজপরমেশ্বরঃ আসমুদ্রপৃথিবীপতিঃ বিক্রম রাজা 

উজ্ঞয়িনীবাসী সকলকলার্থশ্লোককল্প দ্রমঃ সমাহবয়তি । ত্বং তত্র গচ্ছ। 

তেনোক্তং, বিক্রমো রাজা কোহসৌ ? তেনাহৃতো ন গচ্ছামি। 

ঘি তস্য প্রয়োজনমন্তি, স্বযমেবাগচ্ছতু মম সমীপে । তেন কিমপি 

গ্রয়োজনং নাস্তি মম। তন্ত বচনং শ্রত্বা মহাজনৈঃ সহ স ন যাতীতি 

পুনঃ পত্রিকা রাজানং প্রতি প্রেষিতা । ততো রাজা পত্রিকালিখিতাং 

কা ক্রোধাগ্রিনা দেদীপ্যমানবিগ্রহোহষ্টাদশভিরক্ষৌহিণীবলৈঃ সহ 

নির্গম প্রতিঠানগরমাগতা শালিবাহনং প্রতি দূতং প্রেষিতবান্। তত 

স্তেনাগত্য শালিবাহনে। ভণিতঃ,ভোঃ শালিবাহন ! রাজাধিরাজে কিব্রিমমো 

রাজা ত্বামাহবয়তি : তহি ত্বং তম্য দর্শনার্থমাগচ্ছ। 

শালিবাহনেনোক্তং ভো দূতাঃ ! অহং একাকী সন্ রাজানং ন 

কষযামি, ষড়ঙ্গবলোপেতঃ সমরাজনে বিক্রমন্ত দর্শনং করিষ্যামি। রাজ্ঞে 

এবং নিবেদয়ন্ত্র ভবন্তঃ | 

ঈনেবা বিক্রমাদিত্যের প্রেরিত লিপি শালিবাহনের সমক্ষে পাঠ পূর্বক কহিলেন, 
খানিবুহন! রাজাধিরাঞজ, পরেঙ্থর, সসাগরাধরাপতি, সকল কলাবিস্থার 
কন্তরুত্বরূপ, উজ্জয়িনীবাসী বিক্রমাদিত্য রাজা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, 
আপনি তথায় গমন করুন |, ৭, স্ 

শালিবাহন কহিলেন, “বিক্রণাদিত্য রাজ! কে? ডাকিলেই বা যাইব কেন? 
শাহার আবশ্তক হইলে সে নিজে আমার নিকট উপস্থিত হউক, তাহার ্বহিত 
মার কোন প্রয়োজন নাই। শালিবাহনের এই কথা শ্রবণ পূর্বক মহাজনেরা 
রাঙ্ার নিকট উত্তর পাঠাইলেন যে, “তিনি যাইতে স্বীকৃত নহেন । তখন বিজ্ঞুন্- 
দিতয পত্রের মর্ম অবগত হইয়। রোষাগ্নিতে প্রজলিত হইয়া উঠিলেন এবং সী 
"৭ অক্ষৌহিনী সেনা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নিক্কান্ত হইয়া প্রতিষ্ঠানগরে 
মী পূর্বক শালিবাহনের নিকট দৃত-পাঠাইয়া ছ্িলেন। দূতগণ শালিবাহদের্ 
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, *বিক্রমাদিত্য রাজা'আপনাকে 'আহ্বান করিতেছে, 
ইং আপুনি গিরা হাঁ সহি সাক্ষাৎ করুন” | 

মামিকীরল ০৮ &. 



৭৬৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তস্য বচনং শ্রত্বা দুতা রাজ্রে তখৈবাচখ্যুঃ। তত শ্রন্থা রান 
বিক্রমোহপি সমরভূমিমাগতঃ। শালিবাহনোইপি কুস্তকারগৃহে মৃত্তিকা 
কৃতান্ হস্ত্যশ্বরথপদাতিবলান্ মন্ত্রেণ সমুজ্জীব্য তেন যড়ঙগবলেন নগরা। 

লির্গত্য সমরাঙ্গনং প্রতি সমাগতঃ ৷ তদা উভয়দলনির্গমসময়ে__ 

দিক্চক্রং চলিতং তদ| জলনিধির্জাতো ভূশং ব্যাকুলঃ, 

পাতালে চকিতো৷ ভূজঙ্গমপতিঃ পৃ্থীধরঃ কম্পিতঃ। 
সোৎকম্পা পৃথিবী মহাবিষসভৃতঃ ক্রৌড়ং নমতকটং, 

বৃত্বং সর্ববমনেকধ! দলপতেরেবং চমুনির্গতৌ ॥ 
পবনগতিসমা নৈরশ্বযু খৈরনস্তৈরর্দধরগজযূখৈ রাজতে সৈশ্ঠলক্ষমীঃ। 

ধ্বজচমরবরা্ট্ররোবৃত' খং সমস্তং, পটুপটহমৃদলৈর্ভেরিনাদৈস্ত্িলোকে । 
ততঃ উভয়দলং মিলিতম্। তন্মিন সময়ে-_ 

অশ্বাদেঃ খুররেণুভির্বক্তরৈব্যাপ্তং চ শেষং নত- 
শ্ছাত্রৈরারৃতমন্তরালমনিশং ব্যাপ্তং চ ভেরীরবৈঃ। 

করিতে পারিব না। বড়ঙ্গসেনা সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে গমন পূর্বক তাহা 

দর্শন করিব । তোমরা রাজার নিকট যাইয়া ইহ জানাও |! 

শালিবাহনের এই কথা শুনিয়া দূতের৷ প্রত্যাগমন পূর্বক রাজার নিকৃট সক: 

বস্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া! রাজা বিক্রমাদিত্যও রণক্ষেত্র উগস্থি 

হইলেন। এ দিকে শালিবাহনও কুভ্তকার-গৃহে মৃত্তিকা দ্বারা হস্তী, অঙ্থ। রং 

পদাতি চতুরঙ্গ সেনা গঠন পূর্বক মন্ত্রবলে তাহাদিগের জীবন দান করিয়া মে! 

যড়জবল সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। যখন উভয় দল যুদ্ধা 

বহির্গত হইল, তখন দিকৃচক্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, সাগর বিদ্ধ হ্ইল। 
৪ 

কাঁপিতে লাগিল এবং মহাবিবধর সর্পের ফণাক্রোড় উৎকটরূপে অবনত হই 

পড়িল। বখন ছুই দলের সেনা সকল বহিপ্ত হয়, সেই সময়ে
 এইক্প ব্যাপার 

ঘটিল। তখন বায়বেগগামী অসংখ্য তুরদ ও মদোনত হতিযুখ ঘার! টৈর 

শোতা পাইতে লাগিল। ধ্রজ, চামর ও উৎরুট বন্দি ঘারা গগনম্ সমাছ 

হইল) উচ্তর গটহ ও মুখ্বনিতে দিক্চজবাল আকুল হইয়া উঠল 

রি ০১ শিারনীির 
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নির্ধোষৈ রথজৈরগজাশ্বনিলদৈস্তৎকিক্বিশীনাং রবৈ- 9. 
ৰাঁরাণাং নিনদৈঃ প্রভৃতভয়দৈরন্যোন্যসেন বূঃ ॥ 
খট্টানৈর্ভল্শন্ত্ৈঃ খলখুরণগদামুপগরার্দেন্দুবাণৈ- 

রা চৈভিন্দিপালৈহ্থলবরমুষলৈঃ শক্তিকুন্তৈঃ কপাণৈঃ। 
পট্টাশৈঃ শক্তিবক্জপ্রভৃতিভিরপরৈদিব্যশন্ত্রৈঃ সতী ক্ষৈ- 

_. রন্যোন্যং যুদ্ধমেবং মিলিতদলযুগে বর্তৃতে সদ্ভটানাম্ ॥ 

তত্র রণে_ 
একে বৈ হন্যমানা রণভূবি সভা জীবহীনাঃ পতস্তি, 

একে মুচ্ছাং প্রপন্নাঃ স্থ্যরপি নিজবলৈরুখিতাঃ সম্ভবস্তি। 
ুন্তে সাটট্রহাসং অরিনিকৃতিপরং মানমাস্ং প্রসাদং, 

ভূত্ব ধাবস্তি চাগ্রে জিতমরণভয়াঃ প্রোটিমঙগে হি কৃত্বা ॥ 

একে বৈ শান্্রবাণাং সমরভয়বশাৎ ত্রাসমুৎপাদয়স্তি, 
একে সম্পূর্ণঘাতৈরুপহতবপুষে। নাকনারীপ্রিয়াঃ স্থ্যঃ । 

একে বৈ বীরধূ্্যা রিপুহতজঠরা ভিগ্ভমানাশ্চ শঙ্ত্ৈ 
রস: সভিননদেহা অপি ভয়রহিত। বৈরিতির্যাস্তি যুদ্ধমূ্ ॥ 

উবীধ্বনি। রধধর্থর গজবাজীর হুক্কার, কিন্কিণীশব্দ ও বীরবৃন্দের ভীষণ শবে 
রাতল ও নতত্তল পরিপৃরিত হইল । এই প্রকারে উভয় দল পরম শোভা ধারণ 
রিল। তখন ছুই দলের ফৈন্যদিগের খট্াঙ্গ, ভর্লান্ত, তীক্ষ খুরণ, গদা, মুদগর, 
চন্বাণ, নারাচ, ভিন্দিপাল, হল, মুষল, তীক্ষ শক্তি ও কুস্ত প্রভৃতি অন্ত্রাজি 
গ্তসিত হইয়া উঠিল। তখন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কেহ কেহ বিপক্ষ কর্তৃক আহত 
ঃগতাসু হইয়া ভৃতলশায়ী হইতে লাগিল ; কেহ কেহ মৃচ্ছিত হইয়া ক্ষণকাল 
রেই নিরশকতি-সাহায্যে আবার উঠিতে লাগিল; কেহ কেহ অট্হান্ত সহকারে' 
বলার গরাতব ছুর করিয়া পূর্ববৎ সন্মাননা ও প্রসন্নতা ধারণ পূর্বক মৃত্যুর 
হার করিল এবং যখীযখ অঙ্গে অসত্ধারণ পূর্বক অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইল। 
কহকেহ বিপক্ষগণের হ্বদয়ে ভ্রাস ও ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল; কেহ 

নং তীংণ গরহারে গতা্ছ হইয়া স্রবালাদিগের প্রায়াম্পদ হইল) আবার কোর্ 
উর রক উদরদেশে আহত ও ভিন্যযান হইতে লাগিল। দেই 
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তত্রারেশ্ছ,রিকাদিশস্ত্রনিচয়া ভাস্তীব মীনাদয়ঃ, 

কেশন্সায়ুশিরান্ত্রজালনিবহৈঃ শৈবা লবদ্দৃশ্যাতে। 
যানীভেন্দ্রকলেবরাণি পতিতানীদৃউন শস্তোমূধে, 
প্রেতানীব বিভান্তি তানি রুধিরে চাস্থীনি শঙ্খ! ইব ॥ 

ততো বিক্রমার্কেণ শালিবাহনস্ত সৈম্যং সর্ববং পাতিতং, শালিবাহনো 

ইপি শেষনাগেন্দ্রং সম্মার। শেষেণ সর্পাঃ প্রেষিতাঃ, তৈঃ স্পষ্ট 

বিক্রমাদিত্যসৈম্যং বিশেষেণ মুচ্ছিতং রণারজগনে পপাত। তদন্ত 

বিক্রমার্কৌ রাজ! একাকী নিজনগরং জগাম। স্বসৈম্যসপ্তীবনার্ঘং অর্দো 

দকে নববর্ষপর্যযন্তং বাস্থৃকিমন্ত্রনুষ্ঠিতবান্। ততো বাস্তুকিঃ তনৈ প্রস 

তৃত্বা বাণ, তো রাজন! বরং বৃণীষ। 

_ বিক্রমেণ ভণিতম্, ভো সর্পরাজ ! যদি মম প্রসম্নোহসি, তহি দ্ 

বিষবেগেন মৃচ্ছিতস্য মম সৈম্যস্ত সপ্ভীবনার্থমমূতঘটং দেহি। অথ বান 

শশী শশা শী
ট সিস্পি্পা পে 

কেশ, ন্গায়ু, শিরা ও অস্ত্র সকল সেই রণসাগরে শৈবালের শ্ঠায় পোত ধার 

করিল; রুধির-নদীর মধ্যে মৃতগজ-সমূহের দেহ প্রেতের স্ঠায় এবং অস্থি দক 

শঙ্খের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বস্তুতঃ সেই যুদ্ধ এরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিল ৫ 

মহেশ্বরের যুদ্ধও সেরপ নহে ।  * ৃ 

অনন্তর শালিবাহনের সমস্ত সৈন্য বিজ্মা্দিত্য কর্তৃক নিপাতিত হই 

শালিবাহন শেব নাগকে স্মরণ করিলেন। স্মতিমাত্র শেষনাগ অসংখ্য দ 

প্রেরণ করিলেন; সেই সকল সর্প রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিক্রমার্দিত্যের টের 

পলণকে দংশন করিলে, তাহারা মুদ্ছিত হইয়া রণভূমিতে নিপতিত হইদ। 

রালা বিক্রমাদিত্য একাকী নিজ নগরীতে স্থান করিলেন । তিনি দৈ 

পুনজ্জ্ীবিত করিবার জন্য জলগর্ভে অর্ধমগ্ হইয়া নয় বৎসর পর্যান্ত বাসুকিম 

জপ করিলেন। তখন বান্ুকি প্রসন্ন হইয়া রা্দাকে কহিলেন, 'রাপন্! ৭ 

টা কহিলেন, “সর্পরাজ | যদি আমার প্রতি এস? হইয়া থাকে? 

ডাহা হইলে আবার যে সফল সৈল-পর্গবিবে মুদ্ছিত হইয়া আছে। | 

পু 

ল। তথ 



বাত্রিংশৎ,পুত্তলিকা । ৭৬৭ 

কিনা অমৃতঘটো দত্তঃ | তমমৃতং গৃহীত্বা রাজা বিক্রমো যাবৎ মার্গে 

নমায়াতি, তাবদ্ত্রাক্মণঃ কশ্চিদাগত্য-_ 

হরের্লালা-বরাহস্য দংগ্রাদগ্ঃ পুনাতু বঃ। 
হিমান্দ্িশিখরস্থেব ধাত্রী যস্য শিয়ং দধোৌ ॥ 

ইত্যশিষমুক্তবান্। ততো রাজা তণিতম্, তো! ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমা- 

গঠোহসি? ব্রান্মণেনোক্তম্, অহং প্রতিষ্ঠানগরাদাগতঃ | রাজ্ঞোক্তম্, 
৫ বসি? ব্রাহ্মণো বদতি, ভবান্ অধিজনচিস্তামণিঃ, ষতশ্চিস্তিতং 
দাতুং সমর্থঃ, অতো মমৈকম্মিন্ বস্নি গ্রীতিরস্তি, তদ্দীয়তে চে তহি 
নামি। রাজ্ঞোক্তম্, যত তয় যাচ্যতে, তত দাস্যামি। ব্রাহ্মণেনোস্তম্, 

হগমুতঘটো দাতব্যঃ| রাজ্ঞোক্জম্, ত্বং কেন প্রেষিতোহসি ? ব্রাঙ্গণে- 

নাক্তম, অহং শালিবাহনেন প্রেষিতঃ | 

ত শ্রী রাজা বিচারিতং, ময় পূর্ণবং অন্মৈ দাস্তামি ইতি ভণিতম্1 
দানাং ন দীয়তে চে, অপকীরত্তিরধন্মোহপি ভবিষ্যতীতি অতঃ সর্বথা 

[াতবামেব। 
ধ্বনি পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া তাহাকে হাকে আশীর্বাদ করি- 

বেন 'শ্রহরি লীলাবরাহরূপ ধারণ করিলে ধরিত্রী দেবী হিমাচলশূঙ্গের ন্যায় 

টাহার যে দংস্াদ্ডে থাকিয়। শোভা পাইয়াছিলেন, সেই মহাদণ্ড আপনার মঙ্গল 
নন। তথন রাজা কহিলেন, “হে বিপ্র! আপনি কোন্ স্থান হইতে আসিতে- 
ঘন? ব্রান্ষণ কহিলেন, “আমি প্রতিষ্ঠানগর হইতে আসিতেছি। রাকা : 
ধিষলামা করিলেন, "আপনার বক্তব; কি?” ব্রাহ্ষণ কহিলেন, “অপনি প্রার্থীর 
শিট চনতযশিশ্বক্ূপ ) কেন না, যাহা চিত্ত করা যায়, প্রার্থীকে আপনি তাহাই 

ঘন করিতে সমর্থ) সুতরাং একটি দ্রর্যে আমার নিরতিশয় আকিঞ্চন; যদ্দি 
ইীদান করেন, প্রকাশ করিয়৷ বলি।, রাজা কহিলেন “আপনি যাহা প্রার্থনা 

রিবন, আষি তাহাই দিব 1 ্রাহ্মণ কহিলেন, “এই অমৃতকুস্ত আমাকে প্রদান ;. 

কণ। রাজা জিন্তাসা করিলেন, “আপনাকে কে পাঠাইয়া দিয়াছেন? ব্রাহ্মণ 
লেন 'আমি শালিবাহন কর্তৃক প্রেরিত ।, এ 
রি কথা শুনিয়। রাজা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "আমি পূর্বে দান করি . 
পতিত হইয়াছি ; এখন বি না দিই, অপযশ ও আধ হইবে), 



৭৬৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী ৷ 

্রাহ্মণেন ভণিতম্, ভো। রাজন্! কিং বিচারয়তি ? ভবান্ সজ্জনঃ। 

সজ্জনম্য ভাষণে পুনরম্যথা ন ভবতি। তথা চোক্জম্_ 

উদদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগৃবিভাগে, 

প্রচলতি যদি মেরু; শীততাং যাতি বহ্িঃ। 

বিকসতি যদি পক্পসং পর্ববভাগ্রে শিলায়াং 

ন চলতি পুনরম্যুৎ তাষণং সঙ্জনানাম্ ॥ 

রাজ্ঞোক্তম্, সত্যমুক্তং ভবতা । তখৈব ক্রিয়তে, গৃহাতা মমৃতঘট)। 

অথ ত্য ঘটং দদৌ। সোহপি ব্রাহ্মণো রাজনং স্তত্বা নিজস্থানং গত। 
রাজাপি উজ্জয়িনীমগাত। : 

ইমাং কথাং কথয়িত্থা পুত্তলিকা ভোজরাজানমবোচত, তো রাজন্! 

ত্বয়ি এবমৌদারয্যং ধৈযযং বিদ্যতে, তি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্পরাভোজসংবাদে 

চতুবিংশোপাখ্যানম্ ॥ ২৪। 
পতি 

শি 

্রাঙ্গণ কহিলেন, “কি চিন্তা করিতৈছেন? আপনি সজ্জন? সঙ্জনের বাকা 

কখনও অন্তথ। হয় না। শান্ত্রেও কথিত আছে।_যদি সথর্্যদেব পশ্চিমে উদ্দিত 

হন, যদি সুমেরুগিরি বিচলিত হয়,ষদি অগ্নি শীতলত প্রাপ্ত হয় এবং ঘি পর্বতের 

উপর পদ্নগ্রশ্ছুটিত হয়, তথাপি সজ্জনের বাক্য মিথ্যা হয় না। 

কাজা কহিলেন, 'আপনি সত্যই বলিয়াছেন। তাহাই হউক, আপনি 

ঘট গ্রহণ করুন। এই বলিয়! বিক্রদাদদিত্য সেই ব্রাহ্গণকে অমৃতঘট প্রা 

করিলে, তিনি তাহ! লইয়া রাজার গগততিবাদ পূর্বক নিজ স্থানে গরসথাকরিদে। 

রাজাও উল্জরিনীতে প্রত্যাগত হইলেন। রঃ 

পুক্ধলিক! এই কাহিনী কীর্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল রাজন: 

: আপনাতে এই উদারধয ও ধৈর্য থাকে, তবে এই সিনে উপ 

ক! 



পঞ্চবিংশোপাধ্যানম্। 
-০%০-৮ 

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়ো- 
করম, তো রাজন্! যন্ত বিক্রমস্যোদার্যযাদিগুণাঃ সস্তি, তেনৈব সিংহাসনে 
উপবেষটব্যম্। রাজ্ঞোত্তম্, পুত্তলিকে ! কথয় বিক্রমস্য ওদার্য্যবৃত্াম্তম। 
মা অব্রবীৎ্, শয়তাং রাজন্! বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং শাসতি একদা কশ্চিৎ 
জ্যোভিষিকঃ সমাগত্য-_ 

ূর্যঃ শৌর্ধ্যমখেন্দুরিন্দ্রপদবীং সম্মজলং মঙগলঃ, 
সদৃবুদ্ধিঞ্চ বুধো গুরুণ্চ গুরুতাং শুক্রঃ সৃতং শং শনিঃ 
রাুরবাহুবলং করোতু নিয়তং কেতুঃ কুলস্তোন্নতিং, 

নিত্যং শ্রীতিকরা তবতাং সর্ব্বেহনুকুলা গ্রহাঃ ॥ 
ইত্যাশিষ মুক্ত 1 পঞ্চাঙ্গানি কথয়ামাস। | 
অথ ভৃপতিঃ জ্যোতিষিকমপৃচ্ছৎ, তো দৈবজ্ঞ! অস্মিন্ সংবতসরে 

রাজাদিকং ব্রহি। তেনোক্তম্, রাজা রবিঃ, মন্ত্রী ভৌমঃ, মের্খাধিপো 
১১:১২ 

পুনরায় ভোজরাজ যথন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য 
(গঞ্চবিংশ) পুত্তলিকা কহিল, রাজন! বিক্রমাদিত্যের স্তায় বাহার উদার্য্যাদি 
1 আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবেন |” রাজ কহিলেন, 'পুত্তলিকে | সেই 
বি্রমাদিত্যের উার্যযৃত্তান্ত কীর্জন কর । 

পুতলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যশীসম 
করেন, তখন একদিন এক জ্যোতিধ্বিৎ তীহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া 
দধর্ধাদ করিলেন, "হর্যদেব আপনাকে বীরত্ব, চন ইন্ত্ব, মঙ্গল সুম্গল। বুধ 
 বহমপতি গুরু শুকর পুত্র, শনি কল্যাণ রাহ বাহবল ও কেতু বংশের উন্নতি . 
ঠা এই সকল গ্রহ আপনার প্রতি অনুকূল হইয়া সন্তোষপ্রদ হউন” 
প্রকারে আগির্বাদ করিয়া সেই জ্যোতিরিৎ পঞ্চ বর্ধন! করিলেন। ৃ্ 
রাঙা সেই জ্যোতিথীকে জিজাসা করিলেন, হে দৈবজ! এই বংসন্বে 
নাকে ুসধী ইত্যাদি বর্ণন করুদ 1 দৈবজ্ঞ কহিলেন, এই বরে সত্য 
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৭৭০ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

ভৌমঃ। শনৈশ্চরো! রোহিণীশকটং ভিন্বা যাত্যতি, তল্মাৎ সর্বধা অনা. 
বৃটর্ভবিষ্যতি | উক্তঞ্চ বরাহমিমিহিরসংহিতায়াম-. 

যদ হার্কম্থতো৷ তঙ.ক্তে রোহিণীশকটং খলু। 
তিত্বা ন বর্ধাতি তদ1 মেঘে। দ্বাদশবর্ধাণি ॥ তথা চ-_ 

রোহিণীশকটমর্কনন্দনশ্চেদ্ভিনত্তি রুধিরৌঘভাউ মহী। 
কিংব্রবীমি ন হি বারিসাগরে সর্ববলোক উপযাতি সংক্ষয়ম। 

মতাস্তরে-__ 

যদা ভিনত্তি মন্দোহয়ং রোহিণ্যাঃ শকটং তদা। 

বর্যাণি দ্বাদশানীহ বারিবাহো। ন বর্ষতি ॥ 

এতদ্দৈবজ্ঞবচনং শ্রুত্বা রাজা অক্রবীত্, তন্তাবর্ষণস্ত কোহপুপায়ো- 
ইস্ত্ি ? দৈবজ্ঞনোক্তম্, কুতো৷ নাস্তি, কমপি গ্রহহোমাদিকং ক্রয়তে 

চেত, বৃষ্টি্ভবিষ্যাতি । ততো বিক্রমে রাজা শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানাহ্য় তেষাং 
'পুরতঃ পূর্ববৃত্তান্তং উক্ত তৈর্বোমং কারয়িতুমারবধবানূ। ততঃ সর্বাগি 
হোমসামগ্রী সম্পাদিতা। রাজা ভ্রব্যান্সবসত্াদিনা ব্রাহ্মণাঃ সন্তোধিতা; 
দরশদানানি দত্তানি। তদনম্তরং ভূরিদানেন দীনান্ধবধিরপঙ্গ নাথাদযঃ 
সম্তোষিতাঃ। পরং বৃষ্টর্ন ভবতি, তদভাবেন সর্ব লোকা বুভুক্ষিতা 

করিবেন; সুতরাং এই বর্ষে সর্বথা অনাবৃষ্টি ঘটিবে। বরাহমিহিরসংহিতায 
উত্ত আছে, শনিগ্রহ যখন রোহিণীশকট ভেদ করেন, তখন দ্বাদ্শবর্ষব্যাপী অনা" 

বৃষ্টি হয়। অন্তত্রও উক্ত আছে, শনিগ্রহ রোহিণীশকট তেদ করিলে ধরাতে 

রক্তবৃষ্টি হইয়া থাকে । অধিক কথ! কি, সাগরেও জল থাকে না, এবং সমস্ত লোক 

বিনাশগ্রাণ্ত হয়। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, শনি 

রোহিনীশকট তেদ করিলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনানৃষ্টি ঘটে ।, 

দৈবজের এই কথা গুনিয়া রাজা কহিলেন, 'অনাব্ষিশান্ির কোন উপায় 

আছে কি? দৈবজ্ঞ কহিলেন, “কেন থাকিবে না? গ্রহহোম করিসেই টি 
হইবে। তখন রাজা ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্বক সকল কথা ব্যক্ত করিণে। 

ভাঁহারা হোমানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হোমের যাবতীয় ভ্রব্যস্তার আনীত হইদ। 

রাজ! নাদারপ অব্য, অয় ও বসনাদিদান দ্বারা বরা্মণগণের টা 
35:22:38 সাপপলল রি আগ আিল গাল আমাথ গ্রভূতি 



দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা | ৭৭ 

পরং ক্লেশমগমন্। রাজাপি তেষাং ছুঃখেন স্বয়ং ছুঃখিতঃ সন্, একদা! 

যজ্ঞশালায়াং সমুপবিষ্টো যাবচ্চিন্তয়তি, তাবদশরীরিণী বাগাসীৎ। ভে! 

রাজন্! পুরস্থিতদেবালয়বাসিনী তে আশাং পুরয়িঘ্যতি, দেবতায়াঃ পুরতো 

াত্রিশ্লক্ষণযুক্তত্য পুরুষস্য শিরশ্ছিবা বলির্দীয়তে চেৎ বৃষ্ি্ভবিষ্যাতি। 
তৎ শ্রুত। রাজ দেবালয়ং গত্বা! দেবীং নত্বা যাবৎ খড়গং শিরসি দধাতি, 

তাবনেবতয়া ধুতো৷ তণিতশ্চ, তো রাজন্! তব ধৈর্য্যেণ প্রসন্নান্মি, বরং 

বীষ। রাজা বদতি, ভো দেবি! যদি মম প্রসন্নাসি, তহি অনাবৃষ্থিং 

নিবারয়। দেবতয়োক্তং, তথা করিধ্যামি। ততো রাজা নিজসভা- 

মাগতঃ ॥ 

ইমাং কথাং কথযিত্বা পুত্তলিকা ভণতি, তো রাজন্। যদি ত্বয়ি এবং 

ধৈর্যং পরোপকারবাসনা চ বিদ্যাতে, তহি অন্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্পরাভোজসংবাদে 

পঞ্চবিংশোপাখ্যানম্ ॥ ২৫ ॥ | 

তরিপরিমিত দান দ্বারা সন্তষ্ট করিলেন; কিন্তু তথাপি জঙবর্ষণ হইল ন|। বৃষ্টির 

অভাবে ক্ষুধার্ত হইয়। সকলে যার পর নাই কষ্ট প্রাপ্ত হইতে লাগিল। রাজা 
গকলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া একদা নিজে যজ্ঞগৃহে বসিয়া চিস্তানিমগ্ন আছেন, 
ইতুবসরে আকাশবাণী হইল ষে, "যদি দ্বাত্রিংশতলক্ষণবিশিষ্ট পুরুষের মন্তকচ্ছেদন 
পূর্বক বলি প্রদান করিতে পার; তাহা। হইলে এই নগবীস্থ মন্দিরবাসিনী দেবী 
তোমার মনোরথ সিদ্ধ করিবেন, বৃষ্টি হইবে।” রাজা! এই দৈববাণী শ্রবণ পূর্বক 

মন্দিরে গমন পূর্বক দেবীকে পমস্কার করিয়া! যেমন মন্তকে খড়গাধাত করিতে 
উদ্নত হইলেন, অমনি দেবী তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক কহিলেন, 'রাজন্! তোমার 
ধৈর্যগুণ দর্শনে আমি পরম গ্রীতি প্রাপ্ত হইলাম 7; তুমি বর গ্রহণ কর।' রাজ 
কহিলেন, “দেবি। যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা। হইলে অনা 
বষ্টির শান্তি করুন ॥ দেবী কহিলেন) “তথাস্ত ।' অনন্তর রাজা সতাতলে উপস্থিত 

হইলেন। বি 

ুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্ | যা 
আপনাতে এই প্রকার ধৈরধ্য ও পরোপকারিতা গুণ থাকে, তবে এই সিংইপিে 
উপবেশন করুন | | 



ষড়বিংশোপাখ্যানমূ। 
স্প্প্” দি ৩ 

পুনরপি রাজা যাব সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়ো- 
ক্রম, ভো রাজন্! অস্মিন্ সিংহাসনে স এব সর্ববথা উপবে্,ং যোগ্যঃ 
বসা বিক্রমন্ঠোদার্য্যাদয়ো গুণা ভবস্তি। ভোজেনোক্তম্,তো৷ পুত্তলিকে! 
কথয় তস্য বিক্রমন্টোদার্য্যবৃত্তান্তম্। 

সা অত্রবীৎ্, ভো৷ রাজন্! শ্ীয়তাম্। ওঁদারয্যদয়াবিবেকধৈর্ঘযাদিগুণৈঃ 
অন্যো বিক্রমসদুশো রাজা নাস্তি। অন্যচ্চ, যছুক্তং তদন্যথা ন করোতি, 

বচ্চিত্তে স্থিতং, তত তখৈব বদতি, যম্বচনে স্থিতং, তত তদেব করোতি, 

অতঃ সজ্জনোহয়ম্। 
উক্তঞ্চ__যথা চিত্তং তথ! বাক্যং থা বাক্যং তথা ক্রিয়া। 

চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াঞ্চ সাধূনামেকরূপতা৷ ॥ 

একা! স্থুরনগর্ধ্যামিন্্রঃ সিংহাসনে উপবিষ্টোইভূঙ। তস্য সভায়াম্টা- 

শীতিসহঞ্মীণি ধবীণামাসন্। ব্রয়ন্ত্িংশৎকোট্যঃ দেবতা উপবিষ্ট আসন্। 

অফ লোকপালাঃ একোনপঞ্চাশদ্মরুদগণাঃ দ্বাদশাদিত্যাশ্চ নারদ; 

পুনরায় রাজ! যখন সিংহাসনে বলিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্ত (ধড়ং 

রিংশ ) পুস্তলিকা কহিল, 'রাজন্! বিক্রযাদিত্যের ন্যায় যাহার গুঁদার্যযা্দি গণ 

বিস্তষান আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য ॥ তোক্রাজ কহিলেন, 

.গুদ্ধলিকে | সেই বিক্রমাদিত্যের ওদার্য্যবৃত্তান্ত কীর্তন কর।' 

পুর্তলিকা! কহিল, 'রাজন্ ! শ্রবণ করুন। ওারয্য, বিবেক, ধৈর্য্য প্রভৃতি 

গুণে বিক্রদাদিত্যের তুল্য আর কেহই ছিল না। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার 

ভরথা করিতেন না) যাহা তাহার মনে উদয় হইত, তাহাই বলিতেন এবং যাহ 

বলিতেন, তাহাই কার্ধ্য পরিণত করিতেন সুতরাং তিনি পরম সনদন ছিলেন: 
নেও কধিত আছে,_যন যে প্রকার, বাকাও সেইরূপ এবং বাক্য নে রা 

্ার্টিও সেইজ্প । সুতরাং সাধুগরণের মন; বাক্য ও কার্য্য এক প্রকার । 

একদা দেখেন অমরনগর়ীতে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন? সেই সভা 
$ ৮ 
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ল্য উ্বশীমেনকারস্তাতিলোতমামিশ্রকেশী-রাচীমগষোবাপরি়- 
নপ্রভৃতিদিব্যতিয়ঃ উপবিষ্টা বৃবুঃ। সর্ন্বোহপি গন্ধবর্বাণাং গণঃ 
বিষ্টোহভৃৎ। তন্মিল্নবসরে নারদেদ উত্তং, ভূমণ্ডলে বিক্রমার্কসদৃশঃ িমান্ পরোপকারী মহাসত্বসম্পন্ো রাজা নাস্তি। 
জ্বচনমাক্ণা সর্ব দেবসভাস্থিতাঃ পরং বিশ্বয়ং জগ্ম$। কামধেমুরপি 
তি, কোইত্র সন্দেহঃ, বিস্ময়োহপি ন কার্য্য: | উত্তঞ্চ__ 

দানে তপসি শৌর্ষ্যে চ বিজ্ঞানে বিনয়ে নয়ে। 
বিম্ময়ো ন চ কর্তব্যো বন্রত্বা বহ্থন্ধরা ॥ তথাচ-_ 
বাজিবারণলৌহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্। 
নারীপুরুষতোয়ানাং অস্তরং মহ্দস্তরম্ | 

জনস্তরং ইন্দরেণ স্থরভির্ভণিতা, তব মর্ত্দলোকং গত্া বিক্রমস্য দয়া- 
মাগকারাদীন্ গুণান্ নিশ্চিত্য মম নিবেদয় ইতি | 
তত স্বরতিরত্যন্ততুর্বলং গোরপং ধৃত্বা মর্তালোকং গতা। যাবৎ বিক্র- 
গা মার্গে সমায়াতি, তাবৎ স্বয়ং অতান্তদুস্তরে পঙ্ে নিমগ্না আসীঙ 

দাশ আদিত্যু, নারদ, তুস্বুরু এবং উর্বশী, মেনকা, বস্তা, তিলোতমা, মিশ্র- 'তাচী, মগুঘোষা, প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি দির্যাঙ্গনারা ও গ্ধর্বগণ উপবিষ্ট টশি। ইত্যবসরে নারদ বলিলেন, ভূমগ্ুলে বিক্রমাদিত্যের তুল্য কীর্তিমান্, গকারী ও মহাসবসম্পন্ন রাজা,আর নাই 1, 
শরদের এই কথা শুনিয়া দেবসভা্ৃত সকলেই পরম বিশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। থে কহিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। শাস্ত্রে £ মাছে, দান,তপন্তা, শৌ্ধ্য, বিজ্ঞান, বিনয় ও নয় এ সকল বিষয়ে বিশ্বয়ের 
কিছুই নাই। ব্রা বহুরদ্বের আকর। আরও দেখ, অর, গজ, লৌহ, 
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রাজানং দৃট। চ কাতরং শব্ং চকার। রাজাপি তৎসমীপমাগত্য। 
পশ্ঠতি, তদা অতিনঙ্থীর্ণে ছুত্তরে পক্কে নিমগ্রী আসীৎ, তত্সমীপে ৰা 
কশ্চিৎ সমুপবিষ্টোহস্তি । রাজনি তাং গাং উত্থাপয়িতুং প্রযতরং ক্রিম 

সূর্্যোইপ্যন্তং গতঃ। অথ রাত্রিরাগতা ! সোহপি অনাথাং ভাং গাংর 

তত্রৈব স্থিতঃ। ততঃ সূর্য্যোদয়ো জাতঃ; গৌরপি রাজ্ঞো দয়া-ধৈর্যাদি 
্লিরীক্ষ্য স্ব়মেবোখিত! রাজানমবদত, তে! রাজন! অহ স্থরতিধেমু 
দয়াদিগুণানবলোকয়িতুং স্বর্গাৎ সমায়াতা, তত্র প্রত্যয়ে দৃঃ। 

রাজা দয়াপরো৷ ভূতলে নান্তি, অতঃ প্রসন্নাম্মি, বরং বৃণী্ঘ। 

রাজ্ঞা ভণিতং, বরত্প্রসাদাত ময়ি ন্যনত। নাস্তি, কিং ময়া প্রার্থা 
য়োক্তং, মম বাকাং কথমপি নিক্ষলং ন ভবতি, তহি অহং তবদা 
এব তিষ্ঠামি। ইতি রাজ্ঞা সহ নির্গতা । ততো রাজ| যাবৎ তয়া সহ ম 
গচ্ছতি, তাবৎ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাগত্য-_ 

সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহৃতকৌমা রবহি- 
্ত্াসান্নাসাগ্ররন্ধং বিশতি ফণিপতো৷ ভোগসঙ্কোচতাজি। 

স্থিতি করিবেন এবং রাজার দিকে নেত্রপাত করিয়া কাতরতাবে চীৎকার কা 

লাগিলেন। রাজা তাহার নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, গাভী দততর গন্ধ 
হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার নিকটে একটি ব্যাপ্ব বিয়া আছে। রাঙ্গা গ 

টিকে তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন 7 এ দিকে স্্্ানত হইল। : 

সমাগত। রাজাও সেই অনাথা গাতীকে রক্ষা) করিবার জন্য দেই স্থানে অব 

করিলেন। তৎপরে হৃর্য্যোদয় হইল। তখন গাভী রাজার দয়া ও খযো 

দেখিয়। নিজেই পঙ্ক হইতে উখ্থিত হইলেন এবং রাজাকে সধ্ষোধন করিয়া 

লেন, "রান! আমি স্বরভি ধেন্গু; তোমার দয়াদিওণপরীক্ষার রঃ 

হইতে আসিয়াছি। (তোমার গুগ সবক) এখন আমার বিশাস পর 
তোমার তার দয়াঈল রাজা ভূমগুলে আর নাই) আমি গর হইলাম? : 

বর প্রার্থন৷ কর । রা 

রাজ! কহিলেন, 'আপনার গ্রনাদে আমার কিছুরই অভাব না রঃ 

রানা করিব? সুতি কহিলেন; “দাম বাক্য কাচ নিন বি 
০ শিট অব্থিতি করিব 1 এই বলিয়া রতি রাঙগার বা 
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গণ্ডোডভীনালিমালামুখরিতককুভস্তাগ্ুবে শূলপাণে- 

বৈনায়ক্যশ্চিরং বে ব্দনবিধৃতয়ঃ পান্ত চীতুকারবত্যঃ ॥ 

ইত্যাশিষং প্রযুজ্যাব্রবীৎ, ভো। রাজন! অহং বিধাত্রা দরিদ্রঃ কৃতঃ, 
[তাহহং সর্ববান্ জনান্ পশ্যামি, মাং কেচন ন পশ্থান্তি।_ 

দারিত্র্যায় নমস্ত্রতাং সিদ্োহহং ত্বত্প্রসাদতঃ। 

জগ পশ্যামি যেনাহং ন মাং পশ্াস্তি কেচন ॥ | 
দারিদ্রামুক্রিতস্তম্থ গৃহে সর্ববদা সৃতকমেব ভবতি। 

স্গ্রীসং পথিকায় দেহি স্থভগে নো নো গিরো নিক্ষলাঃ, 

কম্মাদূক্রহি সখে নু সৃতকমিদং কালাবধির্নাস্তি কী। 

যাবজ্জীবমিদং ন যাতি বিষমং পুজ্রোন্তবং সুতকং, 

কো জাতো ময়ি সর্বববিত্তরহিতে দারির্র্যনামা স্ৃতঃ ॥ 

ই়্া এই বলিয়। আশীর্বাদ করিলেন, “মহাদেবের তাগুবনৃত্যের জন্য নন্দী নিজ 

কে সহ্ষে মুরজবাগ্ঘ করিলে কার্তিকেয়ের ময়ূর আসিয়া! উপস্থিত হইল। তখন 
শবী্ঘস্িত সর্পবাজ তয়ে আপন ফণামণ্ডল সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নাসারন্ধে, 

হইল? মহেশ্বর তাওবনৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন? তীহার গণ্সমীপে ভ্রমরেরা 
য়া উড়িয়া গুপ্ননরবে দিজ্সগুল প্রতিধ্বনিত করিল; তখন বিশ্বহারী গণপতি 

কার মহকারে আপনার গঞমুণ্ড কম্পিত কুরিতে লাগিলেন। হে রাজন্! 

শের সেই বদনকমল আপনার কল্যাণ করুন। এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া 
্াঙ্গণ বলিলেন, “রাজন্! ,বিধির বিধানে আমি দরিদ্র; সুতরাং আমি 
কে দেখিতে পাই, কিন্তু আমাকে কেহই দেখিতে পায় না। হে দারিগ্র্য! 
মাকে নমস্কার, আমি তোমার প্রসাদে সিদ্ধপুরুষ হইয়াছি; কেন না, সমগ্র 
অসার আমি দেখিতে পাই, কিন্তু আমাকে কেহই দেখিতে পায় না। যে 
₹ নিরন্তর দারিজ্রযবশে মুদ্রিত (যাহার হ্বও নাই, প্রতিভাও নাই), তাহার 
নিত্য সতিকাশৌচ বর্তমান। পথে! “আর নাই আর নাই, এ বৃথা বাক্য 
রউ্ারণ করিও না, তুমি আপনার গ্রাসই পৃথিবীকে দান কর, কি জন্য 
মা ইশৌচ হইয়াছে? তোমার এই অশৌচকালের কি সীমা নাই? 

এই পুতম্্নিত অশ্ৌচ আলীবন দুর হইতেছে না। জিজান্ত হইতে রে 
| নে কে অযহণ করিয়াছে? তাহার উত্তরে আমি বলি, সকলপ্রকার ধন- 
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রাজ্ঞোক্তং ভো ব্রাক্ষণ ৮ কিং যাচসে ? ব্রাঙ্মণেন ভণিত, ? 
রাজন্, ভবান্ আশ্রিতকল্পবৃক্ষ/, যাবজ্জীবং মম দারিজ্র্যবিচ্ছিতর্ষখা তব 

তথা বিধেয়ম্। রাজ্ঞোক্তম্, তহি ইয়ং কামধেনুক্তবেপ্পিতং দাস্ব 

ইমাং গৃহাণ, ইতি তন্রৈ কামধেনুং প্রাদাৎ। ক্রাঙ্গণঃ স্ব্গহথখং গত 

কামধেনুং গৃহীত্বা নিক্ধস্থানং জগাম। রাজাপি নিজনগরীমগাৎ। 

_ইমাং কথাং কথযিত্বা পুত্তলিকা' তোজরাজানং জগাদ, তো রাজ 

ত্বয়ি ঞবমৌদা্য্যং যদি বিদ্যাতে, তহি অন্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিণ। রা 

তৃীমূৎ। 
ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাধ্যানে অগ্রাভোজসংবাদে 

বড় বিংশোপাধ্যানম্ ॥ ২৬॥ 

সপ্তবিংশোপাখ্যানমূ। 
সা ৩০৪৩ 9০৭০ ০ 

পুনরপি রাজা সিংহাসনে উপবেষ্ট,ং যাবৎ প্রযততে, তাবদগ্তা € 

লিক! ভণতি, ভো৷ রাজন্ ! যম্থয বিক্রমস্যেব ুঁদাধ্যাদয়ো , গুণা তব 

রাজা বলিলেন, “হে বিপ্র! আপনি কি প্রার্থনা করেন ?' ্াঙ্মণ কহি 

'বাঞ্জন | আপনি আশ্রিতের পক্ষে করতর্ুদ্বরূপ, যাহাতে যাবজ্জীবন আ 

দারিয্র্য দুর হয়, তাহাই করুন।' রাজা বলিলেন, তবে আপনি এই ক 

ধেছুটি গ্রহণ করুন, ইনি যাবজ্জীবন আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। এইবা 

ব্রাঙ্গণকে কামধেন্ প্রদান করিলেন। ব্রাঙ্মণ যেন বর্ন প্রাপ্ত হইলেন 

কামধেন্ুকে লইয়া! নিজ স্থানে গ্রস্থান করিলেন। রাজাও নিজ নগরীতে প্র 

বৃত্ত হইলেন। 
ৰ 

পুস্তলিক! এই কথা বীর্ডন করিয়া তোজরাজকে কহিল, রান 

আপমাতে এইকপ দার থাকে, তবে
 এই সিংহাসনে উপবেশন করুন! 

মৌনাধলম্বন করিয়া! রহিলেন। 

তখন: 



নি 
ঘ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। ৭৭৭ 

নাইস্মিন সিংহাসনে উপবেষ্টং ক্ষমঃ। রাজ্ঞোক্তং, ভো পুত্তলিকে ! 
য় তম্য বিক্রমস্যোদারয্যাদি গুণবৃত্তান্তম্। 

না অব্রবীৎ, শীয়তাং রাজন্! বিক্রমো! রাজা পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ নগর- 
মকমগমত।। তত্রান্যো। রাজা অতীব ধান্মিকঃ শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানুষ্ঠান- 
রঃ তত্স্থিতান্ ব্রাহ্মণাদিচতূ্র্ণান্ সমাক্ প্রতিপালয়তি স্ম, সর্ধ্বো লোকঃ 
দীচাররতঃ অতিথিপ্রিয়ো দয়াপরশ্চ। রাজা বিক্রমোহপি দিমত্রয়ং 

ীনপঞ্চকং বা তত্র স্থাস্তামীতি কৃতনিশ্চয়ঃ কঞ্চন অতিমনোহরং দেধালয়ং 

না দেবং নমস্কৃত্য রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টঃ। 

্রান্তরে কশ্চিদ্রাজকুমার ইব অতিমনোহররূপো। দুকুলবন্ত্রধারী 
মানাভরণালস্তশরীরঃ কুনু মকূর্রকম্তু রীমুগমদমিশ্রিতৈশ্চন্দনৈধিলিপ্ততনুঃ 
'ঘ; সহ তত্রাগতঃ, তৈঃ সহ নানাবিধকামকথাপ্রস্তাববিনোদাদিকং বিধায় 

নন্তৈঃ মহ নিগতঃ | রাজাপি তং দৃষ্ট] কোহয়মিতি বিচারয়ন্ স্থিতঃ | 
_ ততো দ্বিতীয়দিনে সএব একাকী বন্ত্রাদিরহিতঃ কৌগীনমাত্রশেষঃ 
ব্মমান আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিতে মমর্থ।” রাজা কহিলেন, "পুস্ত- 
নকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ওদার্যযাদি গুণবত্াস্ত বর্ণন কর ।” 

ুত্তনিকা কহিল, রাজন! শ্রবণ করুন। কোন সময়ে রাজ! বিক্রমাদিত্য 
পর্যটন আরন্ত করিয়া এক নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ধশ্রশীল শ্রতি- 
[তিবিহিত আচারবান্ এক রাজা বাস করেন। তথায় যে সকল ব্রাহ্মণাদি চতু- 
বাস করেন, রাজা তাহাদিগুকে প্রতিপালন করেন। তথাকার সকল ব্যক্তিই 
দাগরবান্, অতিথিপ্রিয় ও দয়াগ্। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই নগরে তিন দিন- 
দধবা পাচ দিন অবস্থিতি করিতে স্থিরসন্কল্প হইয়া একটি মনোহর দেবালয়ে 
টা্িত হইলেন এবং দেবতাকে প্রণাম করিয়া রঙ্গমণ্ডপে উপবেশন করিলেন। 

ইজাবসরে রাজপুত্রের ন্যায় একটি রূপবান্ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। 
হার পরিধান পবন দেহ নানাবিধ অলম্কারে অলস্কত, অঙ্গ কুন্ধুম, কর্পুর, 
উী ওষুগমদ মিশ্রিত চন্দনে অঙুলিগত। তাহার সঙ্গে আর যে সকল ব্যাক্তি . 

২" তাহাদিগের সহিত নানাবিধ কথোপকথন ও প্রস্তাবপ্রসঙ্গে আনন্দভোগু 
. রায় তাহাদিগের সহিত সেই স্থপুরুষ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । 4. 
| রা? রাগ বিক্রমাদিত্য মমে ষনে এইক্প বিতর্ক করিতে লাগিলেন।... . 

অনন্তর ভিভীস্ 4. ১: ২১ 1৯ ১ টা 



নদ কালিদাসের প্রস্থাবঙগী | 

রাজ্ঞোক্তং ভো৷ ব্রান্ষণ % কিং যাচসে ? ব্রাক্মণেন ভণিত', ( 

রাজন্, ভবান্ আশ্রিতকল্পবৃক্ষ, বাবজজীবং মম দারিজ্যবিচ্ছিতবিরষখা ভব 

তথা বিধেয়ম। রাজ্ঞোক্তম্, তহি ইয়ং কামধেনুস্তবেপ্লিতং দাস্ 

ইমাং গৃহীণ, ইতি তল্রৈ কামধেনুং প্রাদাও। ত্রান্মণঃ সরগন্থখং গত 

কামধেনুং গৃহীত্বা নিকজস্থানং জগাম। রাজাপি নিজনগরীমগাধ। 

.ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা' ভোজরাজানং জগাদ, তো রাজ 

্বয়ি এবমৌদার্্যং যদি বিস্ততে, তি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রা 

তৃফীমভূৎ। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্মরাতোজসংবাদে 

ষড়বিংশোপাধ্যানম্ ॥ ২৬ ॥ 

সপ্তবিংশোপাখ্যানম্। 

পুনরপি রাজা সিংহাসনে উপবেষ্ট,ং যাব প্রযততে, তাবদন্তা গু 

লিক! ভণতি, ভো রাজন্! যস্য বিক্রুমস্যেব ওঁদার্ধ্যাদয়ো। গুণা তব 
8058857885688288 

রাজা বলিলেন, “হে বিপ্র! অনি কি প্রার্থনা করেন? ব্রাঙ্গণ,কহি, 

রাঞ্জন! আপনি আত্রিতের পক্ষে কর্পতরস্বরপ, যাহাতে যাবজ্জীবন আ 

দ্ারিত্য দূর হয়, তাহাই করুন। রাজা বলিলেন, “তবে আপনি এই ৭ 

সু গ্রহণ করুন, ইনি যাবজ্জীবন আপনার অন
তীষ্ট পূর্ণ করিবেন এই বা 

্রা্ণকে কামধেন্ প্রদান করিলেন। 
ব্রাহ্মণ যেন নখ প্রাপ্ত হইলেন 

কামধেন্থুকে লইয়া নিজ স্থানে প্রস্থা
ন করিলেন । রাজাও নিজ নগরীতে প্র 

বৃত্ত হইলেন। 

পুস্তধিকা৷ এই কথা কীর্ডন করিয়া! তোজরাজকে কহিল, “রাজন! 

আপনমাতে এইয়প গঁদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন
 করুন। ? 

মৌনাবলন্বন করিয়া রহিলেন। 

পা উপর কিনে, তব 
পাতার তোঁজরাজ হখম সিংহানে বস

িঘার তা. এর ভার 



া্রিশং-পুতলিকা। পথ 
ংশ্মিন সিংহাসনে উপবেষ্ট,ং ক্ষমঃ। রাজ্ঞোক্তং, তো! পুত্তলিকে! 
য় তস্য বিক্রমস্ঠোদাধ্যাদি গুণবৃত্তান্তম্। 

না৷ অত্রবীত, শ্রায়তাং রাজন্! বিক্রমে! রাজ পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ নগর- 

কমগমণ। তত্রান্যো রাজা অতীব ধাম্মিকঃ শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানুষ্ঠান- 
£ তত্রস্থিতান্ ব্রাহ্মণাদিচতুরবর্ণান্ সম্যক্ প্রতিপালয়তি ন্ম, সর্ব্বো লোকঃ 
চাররত; অতিথিপ্রিয়ো! দয়াপরশ্চ। রাজা বিক্রমোহপি দিমব্রয়ং 
নগঞ্চকং বা তত্র স্থাস্তামীতি কৃতনিশ্চয়ঃ কঞ্চন অতিমনোহরং দেবালয়ং 

॥ দেবং নমস্কৃত্য রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্ট । 
অতরান্তরে কশ্চিদ্রাকুমার ইব অতিমনোহররূপো দুকুলবন্ত্রধারী 

নাতরণালঙ্তশরীরঃ কুষ্কুমকপূরকস্তূরীয়গমদমিশ্রিতৈশ্চন্দনৈবিলিপ্ততনুঃ 

; সহ তত্রাগতঃ, তৈঃ সহ নানাবিধকামকথাপ্রস্তাববিনোদাদিকং বিধায় 
নত সহ নির্গতঃ। রাজাপি তং দৃষ্ট। কোহয়মিতি বিচারয়ন্ স্থিতঃ | 
তো দ্বিতীয়দিনে স এব একাকী বন্ত্রাদিরহিতঃ কৌগীনমাত্রশেষঃ 
মান আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিতে মমর্থ ।” রাঙ্গা কহিলেন, «পুত্ত- 

কে! সেই বিক্রমাদিত্যের ওদার্যযাদি গুণবৃত্তান্ত বর্ণন কর |” 

গুততলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। কোন সময়ে রাজ! বিক্রমাদিত্য 
বীর্যাটন আরস্ত করিয়া এক নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ধর্মণীল শ্রুতি- 
বিহিত আচারবান্ এক রাজা বাস করেন। তথায় যে পকল ব্রাহ্মণাদি চতু- 
বাস করেন, রাজা তাহাদিগৃকে প্রতিপালন করেন। তথাকার সকল ব্যক্তিই, 
[চারবান্, অতিথিপ্রিয় ও দয়াশীণ | রাজ বিক্রমাদিত্য সেই নগরে তিন দিন, 
বা পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্থিরসন্বক হইয়া একটি মনোহর দেবালয়ে 
্িত হইলেন এবং দেবতাকে প্রণাম করিয়া রঙ্গম্ডপে উপবেশন করিলেন। 

ইত্যবসরে রাজপুক্রের স্তায় একটি রূপবান্ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন । 
হার পরিধান পট্টবনত দেহ নানাবিধ অবঙ্কারে অবন্কত, অঙ্গ কুদুম, পুর, 
টী ও গমদমিশ্রিত চন্দনে অন্ুলিণ্ত। তাহার সঙ্গে আর যে সকল বাক্তি 
২ হাহাদিগের সহিত নানাবিধ কথোপকথন ও গ্রস্তাবপ্রসঙ্গে আনন্দভোগ 
পুনরায় তাহাদিগের সহিত সেই দুপুরুষ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। «এ 

২1 রাজা বিজ্ুঘাদিত্য মনে মনে এইকপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।, : 
অনন্তর পরিজন বৃ, এ চে রর 



৭৭১৮ কালিদাসের ্রস্থাবলী | 

সন্ সমাগতঃ দেবালয়ন্ত রঙ্গমণ্ডপে পপাত। রাজা তং দৃষ্টণ ভগতি, তে 
 দেব্দত্ত ! পূর্বেছ্যুরলঙ্কতশরীরো রাজকুমার ইব বয়স্থৈঃ সংসেবামানোহ 

সমাগতঃ, অস্ কিমীদৃশীং কষ্টাং দশাং প্রাপ্তোহসি ? তেনোক্তম ্ 
. স্বামিন্! কিমেবমুচ্যতে ? অহং পূর্বেবহ্যন্তদা তখৈব স্থিতঃ, ইদানীং দৈব 

যোগাৎ এবং তিষ্টামি। তথা হি-- 
যে বদ্ধিতাঃ করিকপোলমদেন ভূঙ্গাঃ, 

প্রোতফুল্পপন্কজরজঃস্থরভীকৃতাঙ্গাঃ। 

তে সাম্প্রতং বিধিবশাৎ ক্ষপয়স্তি কালং, 

নিব চা্বকন্থমেযু চ চত্বরে 
তথা চ,_ 

রসসহকারতালীপরিমলকে লিপরায়ণো মধুপঃ। 

অধুনা! হতবিধিবশাদর্কবনে শরভসন্কুলে ভ্রমতি ॥ 

তথ! ৮, 

যে বদ্ধিতাঃ কনকপঞ্জররেপুমধ্যে, 

মন্দাকিনীবিমলনীরজরঙগতঙ্গে । 

তে সাম্প্রতং বিধিবশাৎ কলহংসপোতা* 

শৈবালমালজটিলং জলমাবিশস্তি॥ 
এ শপশাতশপিশপপাীশিিলপপাপি

তি পপি পিপি 

পরউপবিষ্ট হইলেন ; এবারে পরিধানে (পূর্ববৎ) বন্দি ছিল না 

ফ্ৌপীনঘাত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন । রাজা বিক্রমাদিত্য তাহা 

দেখিয! জিজ্ঞাসা করিলেন; 'দেবদত ! তুমি পূর
্বদিন (গত কল্য) রাজগুও 

চায় অলককত হইয়া বযন্যগণের সহিত এখানে আসিয়
াছিলে অন্ত এর? কক 

দশা প্রাপ্ত হইয়াছ কেন? সেই পুরুষ বলিলেন, 'হ্ামিন! কি বলিব, পরব 

আছি সেইয়্পই ছিলাম সত্য, কিন্তু গ্রতি দৈবযোগে জামার এই অবস্থা হ 

াছে। প্রসিদ্ধিও আছে,_ে ভময়গণ প্রস্ফুটিত গন
 | 

 হ্তিগণের গণ্জাত বদজল হারা বাধিত হইয়াছ
িল, আবার 

যোগে চতরপ্রদেশে নি ও আকনগুশে বসিয়
া'কাল যাপন করিতেছে। ঘা 

রে নর গংকার ওপারের গা হীন 0 
- এ স্জজতহলের] পু 
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অপি চ, * 
বাতান্দোলিতপস্কজচ্যুতরজঃগীঠাঙ্গরা গোজ্জ্বলো।, 
যঃ শ্রত্বোৎকলকূজিতং মধুলিহাং সঞ্জাতহর্ষোৎসবঃ। 

কাস্তাচধুপুটাঞ্চলস্থিতবিসগ্রাসগ্রহেহপাক্ষমঃ 
সোহয়ং সম্প্রতি হংসকো বিধিবশাৎ কাষ্ঠং তৃণং যাচতে ॥ 

অনচ্চ, কর্ণ নিয়মিতো৷ জনঃ কিং কষ্টং ন প্রাপ্পোতি। 
তথা চোত্তুম-_ 

্রঙ্গা যেন কুলালবন্লিয়মিতো ব্রন্মাগুভাণ্ডোদরে, 

বিধুর্ষেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তেো। মহাসঙ্কটে | 

রুদ্র! যেন কপালপাণিপুটকো ভিক্ষাটনং কারিতঃ, 

ূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্্মণে ॥ 
রাজ্ঞ। তণিতং, কো তবান্ ? তেনোক্তং, অহং দুতকারঃ। রাজ্ঞো- 

ম,দ্তক্রীড়াং জানাসি কিম্? তেনোক্তং, দৃতবিষ্ভা-বিষয়েইহং বিচ- 
ণ;। অন্যচ্চ, সারীক্রীড়াং জানামি, বুদ্ধিবলং জানামি, পরং সর্ধ্বমেব 
ঈনর্থকং, দৈবমেব বলবদিতি। উক্তঞ্চ-_ 

দাকিনীর স্বচ্ছজলজাত চঞ্চল পদ্মের কাঞ্চনবর্ণ রেখুর ম মধ্যে বৃদ্ধি প্রা হইয়া 
ছল) এখন দৈধযোগে তাহারা শৈবালপুঞ্জে জটিল জলগভে প্রবিষ্ট হইতেছে । 
মাও দেখুন, পূর্বের চঞ্চল পদ্মসমূহের পরাগ দ্বারা পৃষ্ঠদেশে অঙ্গরাগসম্পন্ন হইয়া 
হরগণ মনোহর গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে আরন্ত করিলে, তাহা শুনিয়। ষে কলহুংয় 
দধে আপন প্রিয়তমার চ্ুপুটপ্রানস্থ মৃণালগ্রাসগ্রহণেও অসমর্থ ছিল, সেই কল- 
অন্ত বিধিবশে কাষ্ঠ ও তৃণ প্রার্থনা করিতেছে । বিশেষতঃ কর্মবন্ধ গ্রাণিগ্র 
কই প্রাপ্ত না হয়? কিত আছে, ত্রহ্ধাওমধ্যে বরা যাহা। দ্বারা কুস্তকারের 
ঠা করিতেছেন, যাহা ঘারা প্রীবিষ্ু দশাবতারগ্রহণরূপ সঙ্কটময় কর্মে লিগ 
উত্েছেন, যাহা দ্বার] রুদ্রদেব করতলে নরকপাল লইয়া ভিঙষার্থ পর্যটন করি- 
হেন এবং যাহা দ্বারা আদিত্যদেব শূন্তমার্গে প্রত্যহ পরিভ্রমণ করিতেছেন,সেই 
কক নমস্কার 1, টু 

গাগা বক্রমাদিত্য জিজ্ঞানা করিলেন, “ভুমি কে?" সেই পুরুষ বলিল, দামি রঃ 
বি বলিঝেন, 'ভুমি-কি. চুঢীড়া জান? যেই পুরুষ বলিল, 
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গজভুজলবিহলগমবন্ধনং, শশিদিবাকরয়োগ্রহগীড়নম্। 

মতিমতাঞ্চ নিরীক্ষ্য দরিদ্রতাং, বিধিরহো। বলবানিতি মে মতি; 

তথা চ,__ 

নৈবাকুতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং, 
বি্াপি নৈব ন চ ষত্বুকতাপি সেবা। 

ভাগ্যানি পূর্ববতপসা খলু সঞ্চিতানি, 

কালে ফলস্তি পুরুষস্ত যখৈব বৃক্ষাঃ 

রাজ্ঞোক্তম্, তো দেবদত্ত! ত্বমেবং অতিপ্রাজ্ঞোইপি কথমেবমতিপাগে 
দ্যুতকর্ম্পণি রতোইসি ? 

তেনোক্তম্, প্রাজ্ঞোইপি পুরুষঃ কর্ধ্ণা প্রেহ্যমাণঃ কিং কিং ন 

করোতি ? উত্ত্_ 

কিং করোতি নরঃ প্রাজ্ঞঃ প্রেম্তমাণঃ স্বকর্্মভিঃ | 

প্রায়েণ হি মনুষ্যাণাং বৃদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী ॥ 

রাজ্ঞা ভণিতং, ভে৷ দেবদত্ত! দ্যুতং মহদাপন্মলম্, সর্ব্েষাং ব্যম- 

নানামাশ্রয়ো দ্যুতমেব। উক্তঞ্চ_ 

তবনমিদমকীর্তেষ্টৌরবেশ্টাঙ্গনানাং, 

ব্যসনমতিরুদারঃ সন্নিধিঃ পাপভাজাম্। 

কিন্ত আমার সকলই বিফল; দৈবই বলবান্। হী, সর্প ও পক
্ষীদিগের বন্ধন 

ুর্ষ্যর গ্রহপীড়ন এবং বুদ্ধিমান্ পঞ্ডিতদিগের দরি্রতা দেখিয়া আমি বিশ্লক্ষ 

বুঝিয়াছি যে, বিধিই বলবান্। আরও দেখুন, আকার, বংশ, চরিত্র) বিশ্ভা ও 

বরকত সেবা কিছুই সফল হয় না; কেবল উপাক্জিত তগন্তাই যথাসময়ে বক্ষে 

স্তায় কলব্তী হয়।' 

রাজা বলিলেন, 'দেবদতত ! তুমি এরূপ বিচক্ষণ
 হইয়া কেন এ 

খল কী কর্মগ্রেরিত হইয়া কি কার্য রগ 

্ বৃধিত আছে, প্রা ব্যকি নিনরুত কর্কর্তক প্রেরি
ত হই কোন্ 

করে? মানের বুদ্ধি কর্সের অনুসারিণী। চির 

এ | । 

ই গাপকর 
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'বিষমনরকমার্গে প্রজ্বয়৷ হাত্র কো হি, 
বিমলবিশদবুদ্ধিদতমঙ্গীকরোতি। 

তথা চ,__ 
কাকীত্ডিঃ কক দরিদ্রতা ক বিপদঃ ক্ক ক্রোধলোভাদয়- 
শ্টৌর্্যাদিব্যসনং ক্ক বাঁ হি নরকে ছুঃখং মৃতানাং নৃণাম্। 
যদদ্যুতৈগু রুমোহতো হি মনুজো! ছুঃখেষু নিক্ষিপ্যতে, 
প্রাজ্জো বা ভুবি দুর্জনেষু সকলৈর্নস্টেযু চ ন্মরয্যতে । 

তম্মাৎ কারণাৎ মহাপাপানি সপ্তব্যসনানি ত্যাজ্যানি। 

উক্তপ্চ ।__দ্যৃতমাংসন্ত্রাবেশ্যাখেটচৌধ্যপরাঙনা | 
মহাপাপানি সপ্ৈব ব্যসনানি তযজেন্বুধঃ ॥ 

অন্চ্চ__যন্ত্রেব্যসনাসক্তো নির্গমে চন পশ্যতি। 

কিং পুনঃ সপ্ততি্ধ,ক্তো৷ বাসনৈঃ সঙ্কুলঃ পুমান্ ॥ 
তথা হি-_দুাতাৎ ধর্মান্ত; পলাদিহ বকো মদ্ভাদ্যদোর্নন্দনা- 

শ্চৌরঃ কামবশাৎ মুগান্তকরণাৎ স ব্রহ্মদত্তো হতঃ। 
শত পাশা 

বচ্ষণ ব্যক্তি সেই দ্যুতক্রীড়ার অনুমোদন করে? আরও দেখ, অবশই ব। 
কোথায়,দরির্তাই বা কোথায়, বিপদৃই বা কোথার, ক্রোধলোভাদিই বা! কোথায়, 
চর্যাগি ব্যসনই বা কোথায় আর মব্রণান্তে নরকগামী ব্যক্তিগণের ছঃখই বা 
'কাথায়? মোহবশে দ্যুতক্রীড়ার ফলে যে ছুঃখ তোগ করিতে হয়, তাহার 
এই ধকলের তুলনাই হয় নাণ। ধরাতলে ছুর্জনগণ নষ্ট হইলে লোকে প্রাঙজ 
টাজিকেই স্মরণ করিয়া থাকে । এই জন্তই সপ্তবিধ ব্যসনরূপ মহাপাপ পরিত্যাগ 
করা কর্তব্য। শান্ত্েও উদ্ত আছে, _দ্যুত। মাংস? সুরা, বেস্তা। মূগয়া, চৌর্য্য ও 
'দারসেবা এই সপ্তবিধ ব্যসনরূপ মহাপাপ পরিত্যাগ করা বিদ্বান ব্যক্তির 
কর্তব্য আরও দেখ, যে ব্যক্তি একটিমাত্র ব্যসনে অনুরক্ত, সে যোহান্ব হইয়া 

দেখিতে সমর্থ হয় না) তাহার উপর যদি এ সপ্তপ্রকার ব্যসনে অনুরক্ হয়. হা হইলে আর কথা কি? আরও দেখ, ছতজীড়া হইতে খিটির, মাংস হইতে কার সুরা হইতে যছুকুল, কামবশে চৌর, মগজ হেতু রাজ ব্রহ্ধনত্ত, চৌর্্য : হে এ 
ইশিবতৃতি এবং পরদারা হেডু রাবণ নিহত হইয়াছে; সুতরাং বখন একটি. 
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২ কালিমাসের গ্রস্থাবলী । 

চৌর্য্যত্বাচ্ছিবূতিরম্যবনিতাসঙ্গাদশাস্তো হঠা- 
দেকৈকব্যসনাহতা! ইতি নরাঃ সর্বৈরর্ন কো নশ্যতি | 

অতত্তয়া এতানি পরিত্যজ্যানি । 

দ্ুতকারেণোস্তম্, ভো ম্বামিন্! মম তদেৰ জীবনং, কথং পরি- 
ত্জ্যতে। যদি ত্বং মমোপরি কৃপাং বিধায় কমপি ধনার্জনোপায় 
কথয়িষ্যসি, তহি অহং দত তাক্ষ্যামি। 

'অন্মিক্নবসরে বিদেশবাপিনৌ ছোঁ ব্রাক্মণাবাগত্য দেবালয়স্য একদেশে 
সমূপবিফৌ পরস্পরং মন্ত্য়তঃ। তত্র একেনোক্তম্, ময় চ সর্ব্বোহপি 
পিশাচলিপিকল্লোহবলোকিতঃ, তত্র এবং লিখিতমন্তি, অস্য দেবালয়দা 

ঈশানভাগে পঞ্চধনুঃপ্রমাণে দীনারপূরিতং, ঘটত্রয়ং স্থাপিতমস্তি। তং. 

সমীপে ভৈরবস্য প্রতিমান্তি। ভৈরবং স্বরক্তেন সেচয়িত্বা গ্রাহ্থমিতি। 

রাজাপি তস্য বচনমাকণ্য তত্র গন্বা স্বদেহরক্তেন তৈরবং যাৰং 

সিঞ্চতি, তাবশ প্রসম্নেন ভৈরবেণ ভণিতং, ভো৷ রাজন! বরং বৃণীষ! 
রাজ্ঞোক্তং, অন্যৈ দৃতকারায় দীনারপৃরিতং ঘটব্রয়ং দেহি, ততো তৈর- 

একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়? অতএব তুমি এই (দ্যুতক্রীড়ারূপ ) ব্যসন 
পরিত্যাগ কর। | 

দ্যুতকার কহিলেন, '্বামিন্! দ্যুতক্রীড়াই আমার জীবন, কি প্রকারে উহা 

গকরিব? যদি আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়। ধনোগার্জনের উপায় 

করিয়! দেন, তাহা হইলে আমি দ্যুতক্রীড়া ত্যাগ করি ।' 

ইত্যবসরে ছুইটি বিদেশী ব্রাহ্মণ আসিয়া! দেবালয়ের এক পারে উপবেশনু 

ূর্বাক পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে একশ বলিলেন। 

জ্বামি পিশীচলিপি দর্শন করিয়াছি তাহাতে লিখিত আছে, এই দেবমশিরেঃ 
গঞ্চধন-পরিমিত দূরে ঈশানকোণে স্বর্ণু্রাপূর্ণ তিনটি কুন স্থাপিত আছে, হু 

মিট তৈরবনৃত্তি ধিদ্তমান। যে ব্যক্তি নিজের কঠরুধির দ্বারা তৈরবদেবের তি 

লাধন ফ্রিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি এ ধন গ্রাণ্ত হইবে 
: জা বিজমানিত্য এই কথা পরবগমাত তথায় উপস্থিত হইয়া যে গা 
রেফরক হারা রবের তৃত্তিঘিধার. করিলেন, মনি তৈরবদের প্র পু 
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বেণ তদ্ধনং দুতকারায় দতম্। দ্যুতকারো রাজানং স্তত্বা নিজনগরং গতঃ। 

রাজাপি নিজনগরমাগতঃ | | 

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমভণৎ, ভে! রাজন্! ত্বয়ি 

এবমৌদার্যযং পরোপকারাদিগুণ! চেৎ বিস্তান্তে, তি অস্মিন সিংহাসনে 

ট্পবিশ। রাজা তৃষ্জীমাসীৎ । 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাধ্যানে অপ্পরা-ভোজ-সংবাদে 

সপ্তবিংশোপাধ্যানম্ ॥ ২৭॥ 

পুনরপি রাজ] দা সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্তা। পুত্তলিক বদ্দতি, 
তো রাজন! অন্মিন্ সিংহাসনে ধৈ্য্যাদি গুণযুক্তো বিক্রম এব উপবেষ্ট,ং 
ক্ষ, নাম্যঃ। ভোজেনোক্তম্, ভো৷ পুত্তলিকে ! কথয় তস্য রা 
রিনি 

ধর তন ট প্রদান করুন। তৈরবদেব সেই দ্যুতকারকে তাহাই প্রদান 
করিলেন। ঢ্যুতকার রাজার স্তব করিয়া নিজ নগরে প্রস্থান করিলেন, রাজা 

 খাগনার রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। 
গুলকা এই কাহিনী কীর্তন করিয়া তোজরাজকে বলিল, “রাজন! যদি 

মাগনাতে এইরপ উদার্্য ও পরোপকারিতাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে 
উবেধন করুন। রাজা যৌনভাব ধারণ করিলেন। 

রায় তোকয়াজ যখন সিংহাসনে বসিধার উপক্রম করিলেন, তখন সন্ত 
(ঘ্টাবি) পুততলিকা কহিল, 'রাজন্! যিনি বিক্রমাদিত্যের ভা ধৈর্যাদি- | 
ক ভিনিটু এই সিংহাসনে হলিবার টা  তোজ কহিলেন, 'দৃতলিক্ে। 

বিক্রধাদিতোর উদ্ধার তিনি আন ) . 



৭৮৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

সা কখয়তি, শ্রায়তাং রাজন্! বিক্রমাদিত্যো রাজা পৃথিব্যাং টন 
নগরমেকমগ্রম্।। তত্র নগরসমীপে বিমলোকদা নদী প্রবহতি। লী. 
তীরে নানাবিধতরুকুন্থমফলোপশোভিতং বনমাসীত। তন্মধ্যে অতি 
মনোহরং দেবালয়মাসীশ। রাজা তত্র নদীজলে ন্াত্বা দেবং নমন্তৃত 
দেবালয়ে উপবিষ্টঃ। 

অত্রান্তয়ে চত্বারো৷ বৈদেশিকাঃ সমাগত্য রাজ্জঃ সমীপে উপবিষ্ঃ। 
ততো রাজা তান্ অপ্রাক্ষীৎ, ভো! যুয়ং কুতং পমাগতাঃ ? তাত্রোক- 

নোক্তং, বয়ং অপূর্ববদেশাদাগতাঃ। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশে কিং অপূরবব 
দৃষটম্ ? তেনোক্তং,তত্র দেশে বেতালপুরী নাম পুরী বর্ততে,তত্র শোণিত- 
প্রিয়া দেবতা অস্তি। তত্রত্যো মহাজনো৷ রাজা চ প্রতিবসরং স্বমনোরথ- 
পূরণার্থ, অশুভনিবৃত্তযর্থং চ তস্যৈ দেবতায়ৈ পুরুষোপহারং প্রযচ্ছত, 
তশ্মিন্ দিনে যদি কোহপি বৈদেশিকঃ সমায়াতি, তহি ভমেব দেবতায়ৈ 

৮০৮ ১২২২ শিশি শ্াশী শশী শািশি টিটি শশী পাশ্ীাপাশাশা শিশিপা্টিপি | পাপ শ পপিষ্ট পাপ শশা শা পিপাসা পপি তিশা টি 
সপীম্পপাশাপশী- 

পুত্তলিক! কহিল, রাজন! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য রাজা কোন সময়ে 

পৃথিবীত্রষণ করিতে করিতে এক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগর-সমীগে 

চ্ছজলপূর্ণ একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে । সেই নদীতীরে নানাবিধ বৃক্ষ গুগ ও 

ফলশোতিত একটি বন বিস্যমান। সেই বনমধ্যে একটি যনোহর দেবালয় শোতা 

পাইতেছে । রাজা সেই নদীজলে নান ও দেবতাকে নমন্কার করিয়া দেবমনদিরে 

উপবেশন করিলেন । ৃ্ 

ইত্যবসরে চারিজন বিদেশী আসিয়া! রাজার নিকট উপবেশন করিল। রাজ 

তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করিলেন, “তোমরা কোন্ স্থান হইতে আসিলে ? বিদেশি" 

চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বলিল, “আমরা এক অদ্ভুত দেশ হইতে আসিতেছি। 

রাজ। দিজ্ঞাস! করিলেন, “সে দেশে তোমর| কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছ? দে ব্যাজ 

কহিল, “তথায় বেতালপুরী নামে একটি নগরী আছে, সেই নগরীতে শোণিত- 

প্রিয়া নামে এক দেবতা অধিষ্ঠান করেন। তথাকার রাজা ও মহাঙ্গনের! গ্রতি 

ধৎসর অতীষ্টসিদ্ধি ও অমঙ্গলনিবারণের উদ্দেশে সেই দেবতাকে একটি গুরু 

উপহার প্রদান করেন । সে দিন যদি কোন বিদেশী তথার উপস্থিত হা। গর 

হইলে তাাহাকেই দেখতার গণ্ডবলিয়পে অপিত হইয়া থাকে । আমরাও গা 

করিতে লেই বি তার উপহিত হইলাম । খন তথালর 
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গর সমর্পয়তি। বয়মপি তশ্মিন্নেব দিবসে মার্গবশাৎ তং নগরং গতীঃ। 

জুতা অন্মান্ সমুদ্র সমাগতাঃ। তৎ শ্রত্বা বয়ং প্রাণান্ গৃহীত্বা 

গণ্াধ্য সমাগতাঃ | এতন্মহদাশ্চর্য্যং অল্মাভিদূ্টিম্। 

_ তহ শ্রুত্া রাজা বিক্রমন্তত্র গত্বা দেবতাং রধমতিত্রা্ বিলোক্য .. 
দেবতাং স্তৌতি। 
| ্রশ্কাণী কমলেন্দুসৌম্যব্দন মাহেশ্বরী লীলয়া, 

কৌমারী রিপুদর্শননাশকরী চক্রায়ুধা বৈষ্ণবী । 
বারাহী ঘনঘোরঘর্ঘররবা এন্দ্রী চ বজায়ুধা, 
চাষুণ্ডা গণনাথরুদ্রসহিত। রক্ষন্ত মাং মাতরঃ॥ 

ইতি স্তৃতিং বিধায় রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টঃ। 
তশ্মিন্নবসরে কশ্চিদ্দীনবদনো মহাজনৈঃ সহ বাস্ঠং পুরস্কৃত্য সমায়াতঃ। 

রজাপি তং দৃষ্ট1 মনসি বিচারয়তি স্ম, অয়মেব দেবতাবলিনিমিত্তং মহা 
জনৈঃ সমানীতঃ| ততঃ অত্যন্ত্লান্তবদন ইব দৃশ্যতে। অন্মিন্নবসরে ' 
মম শরীরং দা এনং মোচয়িষ্যামি, ইদং শরীরং শতবর্যাণি স্থিত্বা সর্বথা 
নাশমেব যাস্যাতি। অতঃ শরীরিণাং স্বদেহব্যয়েনাপি ধর্ম কীর্তিশ্চোপা- 
ধীয়া। উত্তঞ্চ-- 

যাগ ধূতকরিবার জন্ট উপস্থিত হইল । আমরা এই কথা শুনিয়া প্রাণ 
র্যা (কোনরূপে ) পলাইয়। আসিয়াছি। আমরা এইরূপ মহদীশ্র্য্য প্রত্যক্ষ ৭. 
ছি? | 
 শবমাদিত্য রাজা এই কথা শুনিয়া সেই নগরে গমন করিলেন এবং দেব- 
বাক রণ পূর্বক দেখিলেন, হার তাহার মূর্তি ভয়ঙ্কর। তখন তিনি দেবতাকে ত্তব 
কত গত হইলেন ;-__-্রনধানী, কমলা; চ্্তুলয ুন্দরমুখী মাহেশবরী, শকরক়্- 
০৯৬ চক্রপাণি বৈষ্ণবী, ঘনঘর্ধরন্রা বারাহী, বন্তহস্তা ইন্দ্রাণী, গণপতি 

নমিতা চামুণা, এই সকল মাতৃগণ আমাকে রক্ষা করুন। এই প্রকারে 
ূ কিয় বিজ্রমাদিত্য র্মণ্ডপে উপবেশন করিলেন। ্ 

ই্যবসরে জনকয়েক মহাজন একটি শ্লানবদন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া! বান্ধবাদন 
করিতে তৃখায় উপস্থিত হইলেন। রাজাও সেই আনীত পুরুষকে দেখিয়া: 

লমনেস্থির করিলেন (8 (লা এ টিটি নন সরা নিন চি উরি টি 



(৭৮৬ কালিধাসের গ্রস্থাধঙ্গী। 

চলা লক্ষমীশ্চলাঃ প্রাণাশ্চলো দেহোহথ যৌবনম্। 
চলাচলশ্চ সংসারঃ কীত্তিধর্্মশ্চ নিশ্চল: ॥ 

অন্তচ্চ-_অনিত্যানি শরীরাণি বৈতবং নৈব শাশ্বতম্। 
নিত্যং সন্িহিতো৷ মৃত্যুঃ কর্তৃব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ 

তথাচ-_অর্থাঃ পাদরজোপম! গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং, 
আয়ুষ্যং জলবিন্দুচঞ্চলতরং ফেনোপমং জীবিতম্। 

ধর্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বরগার্গলোদঘাটনং, 
পশ্চান্তাপহতো৷ জরাপরিণতঃ শোকাগ্রিনা দহাতে ॥ 

এবং বিচার্য্য রাজা ভান্ মহাজনানুবাচ, ভে মহাজনাঃ ! অয়ং দীন 

বদলঃ কুত্র নীয়তে ? তৈরুক্তং, এনং দেবতায়ৈ বললিনিমিত্ং দাস্যামঃ। 
রাজ্জোক্তম্, কম্মাৎ কারণাৎ ? তৈরুক্রং, দেবতা অনেন পুরুষোগহারে, 

তুষ্ট সতী অন্মাকং মনোরথং পুরযিস্যতি। 

শপিং ্পপশীশীপিপিশটি উিস্পা শীিশাশাশিিশিিশী 

আনয়ন করিয়াছে; এই হেতুই ইহার মুখ মলিন । এ সময়ে নিজের শরীরদা; 

স্বারা ইহাকে মুক্ত করিতে হইবে। এই দেহ শতবর্ষ যাবৎ বিদ্যমান থাকিলে, 

বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই সুতরাং আপনার শরীর ব্যয় করিয়াও ধর্ম ও 

উপার্জন করা দেহিগণের অবস্ত কর্তব্য । শাস্ত্রে লিখিত আছে, কমলা চঞ্চা: 

প্রাণ, শরীর ও যৌষন নশ্বর ; সংসারও চধাঁচল ? কেবল যশ ও ধর্মই অটনতা 

বিস্তমান থাকে । আরও দেখ, দেহ নিত্য নহে, এশবধ্যও বিনাশশীম) মর 

পর্ষানাই নিকটবর্তী; সুতরাং ধর্মোপার্জন করাই উচিত। অর্থরাশি চরণ-নি 

ল্য) যৌবন পর্বতনিঃহ্ত নদীর প্রবাহবেগের সার, পরমা বারি 
চগল) জীবন ফেনসদৃশ ক্ষণস্থায়ী 7 সুতরাং যে ব্যক্তি একা গ্রমনে স্বর অর্গবে। 

্ষাটনকারী ধর্্ উপার্জন না করে, তাহাকে অরাদীরঘ হইয়া শোকান: 
বিদ্ধ হইতে হয় । 

. ক্লাজ! মনে মনে এই প্রকার বিবেচনা! করিয়া মহাজনগণকে কহিনেন ঃ 

ধহাষনযনদ | এই মলিনমূখ লোকটিকে লইয়া! তোমরা কোথায় গমন কি 

রানের! বহিন। “ইহাকে দেবতার খল প্রধান বত 'ঈবে। এ 
রি 
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াজ্জোক্তমূত তো মহাজনাঃ ! অয়মতাস্তাল্পতদুঃ পরং ভীতষ্চ, অস্য- 
ধরীরোপহারেণ দেবতায়াঃ কা তৃতপ্তিরভবিষ্যাতি? তন্রাদমুং মু্চত, তদর্থং' 
গম শরীরং দাস্যামি, অহং পুষ্টাঙ্গোহস্মি, মম মংসোপহারেণ দেবতায়াঃ 
তৃ্তির্ভবিষ্যতি। অতো মাং মারয়ত। _. 

ইতি ভণিত্বা তং মোচয়িত্বা রাজা স্বয়মেব দেবতায়াঃ পুরতো গস্থা! 
ধড়াং যাব ক্টে পাতয়তি, তাবদ্দেবতয়া। ধৃত্বা ভণিতঃ, তো! মহাসত্ব ! 
বর ধৈর্যেণ পরোপকারকরণেন চ সন্তষ্টাম্মি, বরং বৃণীষঘ। রি 

রাজ্ঞোক্তম্, দেবি! যদি মম প্রসম্নাসি, তহি অগ্যপ্রভৃতি পুরুষমাংসো- 
গহারং পরিত্যজ ! দেবতয়া৷ তথাস্ত ইতি ভণিতং, মহাজন! রাজানং 
বস্তি স্ব, তো রাজন্ ! ত্বং স্থখাভিলাষী সন্ দ্রম ইব পরার্থমেব দেহং . 
বসি। তথা হি-_ 

অনুভবতি হি মূর্ধ1 পাদপত্তীব্রমুষং, 
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্। 

শালী শত সশাশীঁশী নিশি টশ ৮ শিপ পিউ 
শী 

রাজা কহিলেন,'হে মহাজনবৃন্দ ! এই ব্যক্তির দেহ নিরতিশয় ক্ষীণ ; বিশেষতঃ 
এব্যকতি ভয়বিহ্বল ; ইহার দেহ বলি দিলে দেবতার সন্তোষ জন্মিবে না) সুতরাং. 
ইহাকে পরিত্যাগ কর। আমি বলির জন্ত নিজ দেহ সমর্পণ করিব । আমার 
শরীর হষটপু্ট, আমার মাংস দ্বারা দেবীর 'সম্তোষ জস্মিবে ? সুতরাং আমাকেই 
বধ কর।, 

ৃ 
এই বধয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সেই ধৃত পুরুষকে মোচন পূর্বক নিজে দেবতার 

থে উপস্থিত হইলেন এবং যেমন আপনার গলদেশে খড়গাঘাতে উদ্ধত হইলেন, 
ঘযনি দেবতা খড়গ ধারণ পূর্বক কহিলেন, “হে মহাপুরুষ | তোমার ধৈর্য্য ও: 
রপকারিতা দর্শনে আমি গ্রীত হইলাম ; তৃষি বর গ্রহণ কর। রি 
রাজা কহিলেন, “দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া! থাকেন, তাহা হইলে. 

দন্ত ইইতে নরমাংসবলি পরিত্যাগ করুন। দেবীও '“তথাস্্' বলিয়া স্বীকার 
টন মহাদনেরা রাাকে কহিল,' রাজন্! জাপনি সুখািলাবী হই দের সার পরার্থের জন্যই দেহ ধারণ করিতেছেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে; নি ফল শিরোদেশে দারুণ রৌন্্রতাগ মছ্ছ করিয়াও ছবায়াঘান, দ্বারা রর) 

? ৫ ১ বিধি সন্তাপ রি ঁ & ঃ ১ ৪3. এ ৬ ।137 ২৯ 
নুর কয়ে ্ ঁ প্রজা পাখি ৮১০১০ ভীত ০০০১ 



৭৮৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

স্বস্থখবিনিহতাশঃ খিষ্সে লোকহেতোঃ, 

প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব ॥ 

অথ রাজ তেষাং অনুভ্ঞাং গৃহীত্বা নিজনগরমগমণ্। . 

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্বলিকা ভোজং অবদত,ভো৷ রাজন! ত্বয়ি এ 

ধৈর্য্যং ওঁার্য্যং পরোপকারাদিগুণ বিদ্ান্তে চেত, তহি অন্মিন্ সিংহাসন 

সমুপবিশ । 
ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপা খ্যানে অগ্সরা-তোজ-সংবাদে 

অষ্টাবিংশোপাখ্যানম্ ॥ ২৮ ॥ 

উনত্রিংশোপাখ্যানম্ । 

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকয়' 

ক্রম তো! রাজন্! যণ্ত বিক্রমন্তেব ওঁদার্য্যাদয়ো। গুণা বিয্ান্তে, স এও 

সিংহাসনে উপবেষ্ট,ং ক্ষমঃ। তোজেনোক্তম্, পুত্তলিকে ! কথয় তত 

 বিক্রমন্োদারয্য-গুণবৃত্ান্তম্। 
সাত্রবীত, শ্রয়তাং রাজন্! একদা বিক্রমার্কো রাজকুমারৈরপান্ 

মানঃ সভায়াং উপবিষ্টোহস্তি, তরী কশ্চিৎ স্তৃতিপাঠকঃ সমাগতা- 

করে; অথব! তাহাদের স্বভাবই এই প্রকার ।' তপ্নন বিক্রমাদিত্য রাজা মহা 

গণের অনুমতি লইয়া! নিজ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

পত্তলিকা এই কথা কীর্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল; রাজন্! যদি 

নাতে সেইরূপ ধৈর্য্য, ওঁদার্ধ্য ও পরোপকারিতাদি গুণ বিদ্যমান থাকে; 

হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। 

পুনরায় যখন তোজরাজ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিরেন। তখন দা 

ৰ € য় ধাহার ধার্চান 

4 ) পুততলিকা কহিল, “রাজন্ ! বিক্রমাদিত্যের রা 
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দ্বাত্রিংশৎ-পুতলিকা। পাস৯ 

যাবদূবীর্িতরঙ্গান্ বহতি স্থুরনদী জাহ্মাবী পুণ্যতোয়া, 
যাঁকচ্চাকাশমার্গে তপতি হি ভূবনং ভাক্করো লোকপালঃ। 

যাবছঞ্জেন্নীলস্ফটিকমণিশিল! বিদ্যাতে মেরুশূজে, 
তাবৎ পুত্রৈশ্চ পৌজ্ত্রৈঃ স্বজনপরিবৃতো ভঙ্গ রাজাং নৃপালম্ ॥ 

ইত্যাশিষমুক্ত,1 রাজানং স্তৌতি, ভো৷ রাজন্ ! 

যথা সরতি জীমূতে ময়ুরো। গ্রীত্মপীড়িতঃ। 

তৃষিতো বাচতে তোয়ং তথাহং তব দর্শনাৎ ॥ 

অহং হি দুরদেশবাসী তব কীত্তিং সমাকর্ণ্য দুরাগতোহন্মি, তব কান্তি: 

ার্ণবমেদিনীমণ্ডলমণ্ডিতা| | 

কপূরাদূপি কৈরবাদপি দলাৎ কুন্দাদপি স্বরণদী- ূ 

কল্লোলাদপি হংসকাদপি চলৎকাস্তাদৃগস্তাদূপি। | 
নিঃশেষঞ্চ তথা কলঙ্করহিতাৎ শীতাংশুখগাদপি, 

শবেতাতিস্তব কীরত্তিভিধবলিতা সপ্তার্ণৰ! মেদিনী ॥ 

ছেন, রাজকুমারেরা তাহার উপাসনা করিতেছেন, ইত্যবসরে এক + ইত্যবসরে এক স্ততিপাঠক 
স্থিত হইয়। এই বলিয়া আশীর্বাদ করিল, “রাজন! যাবৎ পবিব্রসলিলা দেব-. 
নী গল্পা কল্লোল ও তরঙ্গের সহিত প্রবাহিত থাকিবেন, যাবৎ গগনমার্গস্থ লোক- 
ন হ্্যদেব' জগতে কিরণ প্রদ্ধান করিবেন; যাবৎ সুমেরশূঙ্গে ইন্দ্রনীলমণি ও 
টিকর্ষিনা বিষ্যমান থাকিবে, তত কাল আপনি পুত্র, পৌত্র ও আত্বীয়গণে পরি- 
টিত হইয়া রাজাভোগ করুন।' এই প্রকারে আশীর্বাদ করিয়া রাজার স্তবব 
রিতে লাগিল, “রাজন্! মেঘ উদ্দিত হইলে তাপার্ত মন্রেরা ও তৃষ্ণার্ত 
তকেরা যেমন জল প্রার্থনা করে; আপনার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া আমিও সেইব্ূপ 
রা করিতেছি। আমি দুরদেশে বাঁস করি, আপনার যশোরাশি শ্রবণ পূর্বক 

স্থিত হইয়াছি। আপনার যশোরাশি সপ্তসাগরমেখল! ধরণীতে ব্যাপ্ত হইয়া 

পাতা গাইতেছে। রাজন! কপূর, কৈরব, কুন্দ, গঙ্গার কল্লোল, মরালগণ। 
গুতমার সঞ্চালিত নয়নপ্রান্ত এবং নীরব নিষ্বল্ক চক্্মণডল অপেক্ষাও শুভ্রতম 
নীগশার যশোরাশি দ্বার! সগ্তসাগয়বেিতা। বন্ুন্ধর শ্তরবর্ণ ধারণ করিয়াছে, 

! আপনি প্রার্থিগণের পক্ষে কর্পবৃক্ম্বরূপ ; ইহা অবগত হইয়া আর্শাঁ 
আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; অস্ত আমি দারিজ্রোগ হইতে: 
হইব। আপনি এই রা সমর প্রার্থীর পঙগে ব্ব্ষ্বরণ ) আপনাকে 
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ভো রাজন! ত্বাং অধিজনকল্ক্রমমাগত্য অদ্য দারিজ্রাব্যাখিমুক্তোইস্রি। 
অন্চ্চ__অস্মিন্ দেশে সকলাধিকল্লদ্রমং ভবস্তং বিলোক্য ধনেশ্বনাম। 
কশ্চিপ্রাজা অস্মাকং স্মৃতিপধি উদ্দেতি। উত্তরস্যাং দিশি ঈশানভাগে 
জন্বীরনগরে ধনেশ্বরনামা কশ্চিদ্রাজা! অথিনাং দারিপ্রদুঃখনিবারণার্থংযাট, 

কেত্যো ধনং বিতরিতবান্। একদা ধনেশ্বরেণ মাঘশুব্ল-সপ্তমীদিবমে 
বসস্তপৃজায়াং কৃতায়াং সর্বেব বিদেশবাদিনো। যাচকাঃ সমায়াতাঃ। তম্িন 

সময়ে রাজ্ঞা দানার্থং অফ্টাদশকোটি স্বর্ণ, দত্তম্। এবমত্যন্তমৌদার্যা 
বরিষ্ঠঃ স রাজা ইব অন্বিন্ দেশে ত্বমেব একো দৃষ্টৌোহসি। 

তম্ত বচনং শ্রুত্বা বিক্রমাদিত্যে। ভাগ্ারিকমাহুয় অভণৎ, তো ভাণা- 

রিক! অমুং স্তৃতিপাঠকং ভাগারগৃহে নীত্বা মহার্হাণি রত্বানি দর্শর, ততো- 
হয়ং যাবস্তি রত্বানি অন্যান্যপি বস্তু,নি গ্রহীতস্তি, তাবস্তি গৃহাতু। 

. জনস্তরং ভাগ্ডারিক্তং ভাগারে শীত্বা দিব্যানি অনেকানি বন্ধন 

অদর্শয়। স্ততিপাঠকোহপি স্বেপ্নিত-বস্ত,নি রত্বানি চ গৃহীত্বা পরিপূর্ণ 
শপপ্তপপপাপ পাশপাশি 

স্পা পপি 

নেত্রেগোচর করিয়া ধনেশ্বর নামক এক রাজার কথা আমার স্মরণ হইল। ভিনি 
উত্তরদিকে ঈশানকোণে জন্বীরনগরে রাজত্ব করেন? তিনি দারিদ্র দূর 

করিবার জন্ত প্রাধিগ্ণকে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে মাঘ মাথে 

শুর সপ্তমীতিথিতে সেই ধনেশ্বর রানা বসন্তপৃজা করিয়াছিলেন। অসংখ্য বৈদে 

শিক প্রার্থী সমাগত হইয়াছিল। রাজা সেই সময়ে অষ্টাদশকোটি স্বর্মুদ্রা দান 

করেন। উদারতায় সর্বশ্রেষ্ঠ সেই রাজার নায় এই রাজ্যে আপনাকেই একমাত্র 

দ্বাতা দেখ। যাইতেছে ।' দি 

তাহার এই কথা শ্রবণ পূর্বক বিক্রমাদিত্য ভাগ্ডারিককে াহ্বান £! 

কহিলেন, “ভাগারিক ! এই স্তিপাঠককে কোষাগারে লইয়া যাও; মহামূলা 

রন্বয়াজি দেখাও; ইনি যে সকল রত্ব ও অপরাপর উৎরুষট দ্রব্য লইতে ছা 

করেন, প্রধান কর । 

রা তাগারিক সেই স্ততিপাঠককে কোষাগারে লইয়া গিয়। অসংখা দিবা 

ও ররাঙজি লইয়া পূণ 
রী দেখাইলেন, স্ততিপাঠক আপনার অভীদ্গিত অব্য 

নন ৃ কহিল, "রাজন! আগনি 

মলোরথ হইল এবং রাজার নিকট প্রত্যারত হুইয়। কহিল, 

টি হইলাম) আপার নিধি 
ৃ 

১৯ 
+ 1 ৩ ্ 
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নোরথঃ রাজসমীপমাগত্য ভণতি, ভো! রাজন্ ! মহেশ্বরস্য তব প্রসাদাদহূং 

নপতির্ভাতোহস্মি,তব নিধয়ো মম হস্তং প্রাপ্তাঃ,ইদানীং তব চরিত্রসাদৃন্ব- 

মতিক্রান্তং, তব সাদৃশ্ঠং হরহরিব্রক্মাদয়োইপি ন বিভ্রতি। তথা হি-_ 

বেধা বেদায়নাবিষো৷ গোবিন্দোহপি গদাধরঃ। 

শত্তুঃ শুলী বিষাদী চ দেবৈঃ কেনোপমীয়তে ॥ 
এব স্তত্থ স্ততিপাঠকঃ বরক্াযুর্ভব, ইত্যাশিষমুক্ত1 নিজস্থানং গতঃ। 
ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, তো রাজন্! ত্বয়ি এব- 

মীদার্্যং বি্যাতে চে, তহি অস্মিন সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজ 
ৃষ্ীমাসীৎ । 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্গরা- ভোজসংযাদে 

ইডি ॥২৯॥ 

ত্রিংশোপাখ্যানমূ | 
০ 22০ 

পুনরপি যাব রাজ! সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা লিক 
জাতি, তো রাজন্, যস্ত বিক্রম ইব ওঁদা্য্যাদিগুণযুক্তঃ, সোহম্মিন্ সিংহা- 
মনে উপবেং যোগ্যঃ, অন্যো ন। রাজা অব্রবীৎ, ভোঃ পুত্তলিকে। 

২০০১০৬০৬০১৬ 
নাই। হরি, হতর ও ব্রনধাপ্রমুখ দেবগণও আপনার সদৃশ নহেন। দেখুন, বিধাতা 
বিদপাঠে নিঝিষ্চিতব, শ্রীহরিও গদাহস্তে শক্রনিধনে নিরত, শূলপাণি মহেশ্বর বিষ- 
গান করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন; সুতরাং কোন্ দেবতার সহিত আপনার 
উমা হইবে ?' এই বলিয়া স্বতিপাঠক '্রাঙগার সায় আয়ুশ্ান হউন, বলিয়া 
গর্ব পূর্বক নিজস্থানে প্রস্থান করিল । 

ুত্তণকা এই কথা কীর্তন করিয়া ভোকরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি 
নানাতে এইরূপ ধঁারধযগুণ থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবিষ্ট হা 
াঙ্ধা মৌনভাব ধারণ করিলেন। 

রণ 

রায় যখুন ভোজরাজ বিংহাসনে বসিবারু উপক্রম করিবেন, ৮ 
(বিশ) পুরলিকা কহিল, 'রান! যে ঝাকি বিজঞমাদিত্যের ভার দর্জি 

থু ঠা 
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সাব্রবীত, শ্রয়তাং রাজন্ ! একদা সকলসামস্তরাজকুমীরাদিতিরুপান্ত, 
মানো রাজা সিংহাসনে সমুপবিষ্টোহভূৎ । তশ্মিন্ সময়ে এন্দরজালিক; 
কশ্চিৎ সমাগত্য ব্রহ্ষায়ুর্ভব, ইত্যুক্ত,/াবদত, দেব! সকলকলাবিদ্যাবিচক্ষ- 

ং অনেকৈরমহেন্ত্রজালিকৈর্তাঘবানি দূশিতানি, তহি মমাগ্য একং লাঘব, 
স্বপ্রসয়নেন নিরীক্ষণীয়ম্। 

রাজ্ঞোক্তম্্, নেদানীমবসরোহস্মাকং, ্ানভোজনবেল! জাতা, প্রভাতে 

ভ্রক্ষ্যামঃ | 
তত্তঃ প্রভাতে মহাকায়ো মহাশ্মশ্রভির্দে দীপ্যমানবপুঃ বিপুলকন্ধার 

দেদীপ্যমানং খড়গং ধৃত্বা অতিমনোহরয়া৷ স্ত্িয়া কয়া চিদ্যুক্তে। রাজসভায়াং 

সমুপবিষটে রাজি নমশ্চকার | তদা তত্রত্যৈরধিকারিভিঃ তৎ কার্যযং দৃটা 
বিসযৈর্পিতং, ভো নায়ক! কুতঃ সমায়াত; ? তেনোক্রস, সহং মহ 
্ন্ত সেবকঃ কদাচিৎ স্বামিনা শণ্তঃ অধুনা ভূতলে তিষ্ঠামি। ইয়ং মগ 

শোকে 
২৮ শী শোাশীশট ৮টি এ বি 

গুণসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য; অন্য কেহ নহেন। 

রাজা কহিলেন, পপুত্তলিকে ! সেই বিক্রমাদিত্যের ওদারয্যর্তান্ত কীর্তন কর 

পুর্তলিকা কহিল, রাজন্ ! শ্রবণ করুন। একদা রাজা বিক্রমাদিত্য সাম 

রাজকুমারগণ কর্তৃক উপাসিত হইয়া যিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন; ইত্যবসরে এক 

ন্মজালিক উপস্থিত হইয়। 'বর্ধার স্তায় আয়ুন্রান্ঠ হউন বলিয়া কহিল, 'দেব! 

আপনি সকল কলাবিষ্ভায় পারদর্শা,অনেক বড় বড় উন্রজালিক আসিয়া আপনার 

নিকট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন ? অস্ত প্রসন্ন হইয়া! আমার ইন্জালবিদ্ভার নৈপুণ। 

প্রত্যক্ষ করুন ।' রর 

রাজা কহিলেন, 'এখন আমাদিগের অবসর নাই, ক্সানাহারের সময় ডগাসত। 

প্রভাতে দেখিব ।' 

অনন্তর (পরদিন ) প্রভাতসময়ে মহাকায়। 

বিশাল ক্বদ্ধদেশে একখানি সমুজ্জল খড়া স্থাপন 

রা (সভাতলে) উপস্থিত হইয়া! রাজাকে প্রণাম বি | লা 

রাজ, দর্শনে বিশ্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিনেন। নায়ক! 

দীর্ঘশা্র। দেদীপ্যমানদেহ এক 

পূর্বক একটি নুন্দরী 

রাখপুরুবের। পর এই ঘটন। পরিচারক 
॥ ০ ৰ ক * রর * 
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দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা । ৭৯৩ . 

র্যা, অষ্ঠৈব দেবদৈত্যয়োর্মহদ্যুদ্ধং প্রারবং, তহি অহং তত্র গচ্ছামি। 
রং বিক্রমাদিত্যঃ পরনারীসহোদরঃ ইতি বিচার্ধায অস্ত সমীপে স্বীর্যযাং 

নিক্ষিপা যুদ্ধার্থং গমিষ্যামি। 

তচ্ত্বা রাজাপি পরং বিন্ময়ং গতঃ। সোহপি রাজ্ঞঃ সমীপে তার্ধ্যাং 
নিক্ষিপ্য রাজানং নিবেষ্য খড়েগন যাবদ্গগনে উৎপততি, তাবদাকাশে 
ফান তৈরবরবো জাতঃ রে রে মারয় ঘাতয় ইতি। সভায়ামুপবিষ্টীঃ 
র্লেঘপি লোৌকা উদ্ধামুখাঃ সকৌতুকং পশ্যন্তি স্ম। তদনস্তরং মুহুর্তে 
গর রাজসভামধ্যে গগনাৎ খড়েগ। রক্তলিপ্তঃ তথৈকবানুঃ পতিতঃ, এবং 

নর্ন্বরবলোক্য ভণিতং, অহো, এতন্ঠাঃ স্ত্িয়াঃ বীরপতিঃ সংগ্রামে প্রতি- 

ভ্টহতঃ। তশ্মৈকো বাঃ খড়গ্রশ্চ পতিতঃ, এবং বদতি সভাজনে পুনঃ 

শিরম্চ পতিতঃ, তথা! কবন্ধঃ | তৎ সর্ববং দৃষ্ট বীরম্তয স্ট্িয়া ভণিতং, 
তো দেব! মম ভর্তা রণাঙ্গনে যুদ্ধং বিধায় শক্রতিনিহতঃ | তস্বেদং শিরঃ 
মখড়েগা বাহুঃ কবন্ধোহপি পতিতঃ, তহি স মে প্রিয়ো ভর্তা দিব্যাঙ্গ- 

ীপীপিপাশিশিপাী শী শশিিশীিশিশী তি 

তেছি। এইটি আমার পত্বী। সংপ্রতি দানবগণের সহিত দেবতাদ্িগের মহা 

গ্রাম বাধিয়াছে ; সেই জন্ঃ আমি তথায় যাইতেছি। এই বিক্রমাদিত্য রাজা 
গরস্্ীদিগের পক্ষে সহোদরন্বরূপ, এই বিবেচনায় ইহার নিকট পত্বীকে ন্তাসস্বরূপ 

রাখিয়া মদ্ধযাত্রা করিব ।, | 

এই কথা শুনিয়! রাজ! অতীব বিশ্বয় প্রাপ্ত হইলেন। সেই ব্যক্তিও রাজার 
নিকট আপনার পত্থীকে বাখিয়া৷ রাঞ্জাকে নিবেদন পূর্বক খড়েগ নির্ভর করিয়া 
নমার্গে উথিত হইল ) যেমন সে শৃন্তমার্গে উঠিয়াছে, অমনি নতোমার্গে 'মার্ 
মাং ধু ধর” এই প্রকার ভীষণ শব্ধ শ্রুত হইতে লাগিল। সতাস্থ সকলে উর্ধ- 
হইয়া কৌতুকের সহিত দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্র পরেই নভোমগুল 
হইতে রাজসভাতলে রুধিরপ্লূত একটি বাহু নিপতিত হইল; সেই বাহুতে খড়া 
"বু রহিয়াছে। তদর্শনে সকলেই কহিল, “হায় ! এই রমনীর বীরপতি সংগ্রামে 
পক্ষ কর্তৃক কষ্ঠিত হইয়াছে; তাহারই একটি বাহ ও খড়গ পতিত হইল 
শী কলে এই কথা বলিতেছে। অমনি সেই বীরের হিন্ন মস্তক ও কিয়ৎক্ষণ 
গরই কবনধদেহ নিগতিত হইল | তত্দর্শনে সেই বীরের রমনী কহিল, 'দেব | রর 
শশার পতি যুক্ত যুন্ধ করিয়া প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন) তাহার. 



৭৯৪ কালিধাসের গ্রস্থাধদী । 

নাভিব্রিয়তে, তক্মিমিত্তমেতৎ শরীরং স্থিতং, স মম স্বামী 'রণাঈনৈ প্রতি 
ভটৈরব,, ইদানীমেভৎ শরীরং কম্ত কৃতে রক্ষামি ? প্রমদাঃ পতিমারগণা: 
ইত্যচেতনৈরপি জ্ঞাতম্। তথা হি-- | 
, শশিনা সহ যাতি কৌমুদী, সহ মেখেন তড়িৎ প্রণীয়তে। 

 গ্রমদাঃ পতিবস্তগা ইতি, প্রৃতিপন্নং ছি বিটেতনৈধপি। 
তথা চ স্মৃতিঃ_স্বৃতে ভর্তৃরি যা নারী সমারোহেচ্ক,তাশদম্। 

সারুন্ধতীব পৃজ্যা| সা স্বর্গলোকে নিরস্তরম্॥ 
যাকচ্চাগ্ো মৃতে পত্যে স্ত্রী নাত্বানং প্রদাহয়েৎ। 
তাবন্ন মুচ্যতে সা হি নরকাদ্ধি কথঞ্চন॥ 

মাডৃকং পৈতৃকঞ্চাপি শ্বশুরস্য কুলং তথা । 
কুলত্রয়ং তারয়েদ্ধি ভর্তভীরং যানুগচ্ছতি ॥ 

তথা চ-_তিত্রঃ কোট্যের্ব-কোটা চ ঘানি রোমাণি মানবে। 

তাবগকালং বসে স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি ॥ 

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাছুদ্ধরতে বিলাৎ। 
তথা স্ত্রী পতিমুদ্ধত্য সহ তেনৈব মোদতে ॥ 

পশ্পপাপপপাস্পাপীপিপাশাস্পাাপিসসপিশ 

মস্ত বাছ, কবন্ধ ও খড়া মিপতিত হইয়াছে; অতএব দিব্যবালারা আমার 

প্রিয়পতিকে বরণ করিবে । আমার এই দেহ পতির জন্যই বিস্তমান, আমার 

গতি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; সুতরাং কাহার অন্য আর আমি এই দেহধারণ 

করিব? রমনীর। পতিমার্গেরই অঙ্ুগামিনী হয় অচেতন বন্তরাও এ কথা জানে! 

শােঙ লিখিত আছে, জ্যোৎদা চন্তরমার সহিত এবং সৌদামিনী মেঘের মক 

বিশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং “নারীজাতি স্বামীর অঙ্থসারিণী' অচেতনগণও একথা 

অনুমোদন করে। স্তৃতিশান্ত্রেও উদ্ত আছে, সংগ্রামে পতির মৃত্যু ঘটলে হের 

জিতে (চিতায়) আরোহণ করে, অরুদ্ধতীর তায় সুরপুরে সে সর্ব মানি 

হয় গতির মুর পর রমমী যতদিন আপনার দেহ হতাশমে দ্ধ না করেত 

রাফ হইতে তাহার মুক্তিলাতের স্াবন নাই। ঘে দারী গতির সংগাদিন ৫ 
_গাডৃকুল ও পিভুফুল উতয় কুলই তাহার খা উদ্ধার গর হট কে । 

দেহে গার্ব-্িকোরটি রোম বিভষান) ঘে ্ী পতির অহথগািনী ৫ 



দবাত্রিংশং-পুতলিক!। ৭৯৫ . 

দুরৃতিং ঝা স্ববৃত্তং বা সর্ধবশাপরতং তথা। 
ভর্ভারং তারয়ত্যেঘা ভার্য্যা ধর্দেষু নিঠিতা ॥ 

মন্চ্চ-_জীবিতং পতিহীনানাং নিক্ষলং চ ভবেদ্প্রুবম্। 
দীনায়াঃ পতিহ্থীনায়াঃ কিং নার্য্যা জীবিতে ফলম্। 
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং স্থৃতঃ। 

অমিতস্ত চ দাতারং ভর্তারং কা ন পুজয়েও। 

কিঞ্চ-_অপি বন্ধুশত| নারী বন্পু্রৈশ্চ সংযুতা।। 
শোচ্যা তবতি সা নারী পতিহীনা তপন্থিনী ॥. 

তথা চ--গন্ধের্মাল্যৈস্তথ! ধূপৈবিবিধৈভূষণৈরপি। 
বাসোভিঃ শয়নৈশ্চৈব বিধবা কিং করিষ্যৃতি। 

তথা চ-_নাতন্ত্রী বিষ্ভতে বীণ। নাচক্রী বর্ততে রথঃ। 

নাপতিঃ স্থথমাপ্সোতি নারী বন্ধুশতৈরপি ॥ 
দূরিদ্রো। ব্যসনী বৃদ্ধো ব্যাধিতে বিকলস্তথা। 

পতিতঃ কৃপণো বাপি স্ত্রীণাং ভর্তা পরা গতিঃ ॥ 

তে বন পূর্বক সর্পকে উদ্ধার করে, সহগামিনী সতী রমণীও সেইরূপ স্বামীকে 

জার করিয়া সানন্দে তাহার সহিত বিহার' করিয়া থাকে । যদি পত্রী ধর্ম্ানু- 
মাগিণী হয়, তাহা হইলে স্বামী দুশ্চরিত্রই হউক বা সচ্চরিত্রই হউক অথবা সমস্ত 
বাপকর্থে লিগ থাকুক, সে আপন পতিকে পরিত্রাণ করাইয়া থাকে । আরও 
টঙ্ধ আছে, পতিহীন রমণীর জীবন বিফল 7 যে নারী পতিহীনা, তাহাকে দীন ও 
খোচনীয়া বলা যায়, তাহার প্রাণ(রণে কি ফল? পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ইহারা পরি- 
মিত দান করে;কিন্ত একমাত্র স্বামীই অপরিমিত দান করিয়া থাকেন; সুতরাং 
কাম রমণী আপনার স্থামীর, পূজা না করিবে? অসংখ্য পুত্র ও শত শত বন্ধু থাকি- 
নেও যদি স্বামী বিদ্ধমান না থাকেন, তবে সে রমণী শোচ্নীয়া। পতি না৷ থাকিলে 
ব্য, মাল্য, ধৃপ, নানারূগ অলঙ্কার, শয্যা, বস্ত্র, এ মকলে নারীর কি 
শাবক? তত্পূন্যু বীণ! ও চক্রশৃন্ত রথ যেমন..ৃগ্বা, পতিহীনা রমপীও সেইরূপ"; 

ইরাং শত শত বন্ধু লইয়া সে কি. করিবে? পতি দবিদ্্র হউক। ব্যসনাসক্ত হউক, 

সর ইউক, ক'হউ বা! কৃপণ হুউক, অধাপি গতিই দারীর পরম গতি স্দেহ, : 



৯৬ কালিদাের গ্রশ্থাবলী। 

কিঞ্চ__ বৈধব্য-সদৃশং ছুঃখং ভ্্রীণামন্ং ন বিষ্ভাতে। , 
ধন্যা সা যোষিতাং মধ্যে ভত্রগ্রে ভ্তিয়তে হি যা। 

ইত্যুক্ত অগ্মিপ্রবেশার্থং রাজ্ঃ পাদয়োঃ পাপত। রাজা তস্য বন: 

শ্রত্বা করুণার্জরসসিক্তকর্ণ: সন্ শ্রীখণ্ডাদিভিশ্চিতাং বিরচ্য তষ্যৈ উর 

দদো  সাপি রাজ সকাশাৎ অনুজ্ঞাং লব্ধ ভর্তুঃ শরীরেণ সমং অগ্নি 
বিবেশ। 

ততঃ সূর্য্যোহস্তং গতঃ। ততঃ প্রভাতে সন্ধ্যাদিকং কর্ম সমনুষ্ঠায 

সিংহাসনে সমুপবিষ্টো রাজা যাবৎ সকলসামন্তরাজকুমারাদিভিরুপাস্ত 

ভীবছ স এব নায়কঃ পূর্বববৎ খড়গহস্তঃ অভিদীর্ঘকায়ো দেদীপামানবপু 

সমাগত্য রাজ্ঞঃ কে কল্পতরুকমলগ্রথিতাং মালাং পরিমললুবমুগ্ধমধুকর- 

নিকুরম্বনিরন্তরাং নিধায় ততস্তম্মৈ নানাবিধযুদ্ধাগোষ্ঠীং বক্ত প্রবন্ত। 
ততস্তং সমাগতং দৃষট। সর্ববাপি সভা বিস্ময়ং গতা!। পুনাস্তেন তণিত', তো 
রাজন! ময়ি অস্মাৎ স্থানাৎ স্বর্গং গতে তত্র মহেন্ম্থ দৈত্যানাং চ মহান 
সংগ্রামোহভৃৎ। তশ্মিন সময়ে বহবো রাক্ষসা নিপাতিতাঃ, কেন 

শি িশাশীটীশীট শী সপশপাপাপাপাপপ পপ পা পাশাপাশি 

নাই। বৈধব্যের সমান ক্লেশকরও আর কিছুই নহে। পতির সমক্ষে যে রুমীর 

মৃত্যু ঘটে, তাহার ন্যায় পুণ্যবতী আর কেহ নাই।” টি” এ 

এই বলিয়া সেই রমণী অগ্সিতে প্রবিষ্ট হইবার জন্য রাজার পাদমূলে” গডিত 

হইল। রাজ! তখন চন্দনকাষ্ঠাদি দ্বারা চিতাসজ্জা করাইয়৷ রমণীকে সহমরণে 

আদেশ প্রদান করিলেন। সেই সতী নারীও রাঁজার আদেশ পাইয়া গতির 

শরবদেহের সহিত অগ্নিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। 

অনন্তর হূর্য্য অন্তাচলে গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকানে রাজা দধ্ধ্া' 

বন্দনাদি সমাপনান্তে সিংহাসনে উপবেশন করিলে, সামন্ত ও মনত্রগণ তাহাবে 

পরিবে্টপূ্বক উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে সেই বিশালকায় নাক গর্ঘণ 

অসি-হস্তে দেদীপ্যমান-কলেবরে উপস্থিত হইয়া রাজার গলাদেশে মধুগনধনু নু 

মধুকরপুঞে ব্যাগ কল্পতরুজাত পু্মাল্য প্রদান পূর্বক তাহার নিকট সংগ্রাম 

বান করিতে পর্বত হইল । তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া সমর সা
 বি 

মায়ক পুনরায় কহিল, “রালম্! মি এই সা হইতে রে উতর 

ানখিগের সহিত ইস ভীষণ যুদ্ধ বাধে »নেক রাঙ্গপ তা. 



শৎ-পুত্ভলিক| | ৭৯৭, 

গাধা গতাঃ। *যুদ্ধাবসানে দেবেন্দ্েণ সপ্রসাদমহং ভণিতং, ভো৷ নায়ক ! 
য়া অস্ত প্রভৃতি ভূর্লোকং প্রতি ন গন্তব্যম, তব শীপন্তাবসানং জাত্তম্। 
তবাহং প্রসন্নোহস্মি, গৃহাণেদং বলয়মিতি রত্বখচিতং স্বকরাও মুক্তা- 
বলয়ং মম হস্তে অদাত। পুনর্ময়া তণিতং, তো স্বামিন্! অক্রাগম্ন- 
দময়ে ময়া ভার্্যা বিক্রমার্কসমীপে নিক্ষিণ্তা, তাং গৃহীত্বা ঝটিতি পুনরাগ- 
নিষামি, ইতি পুরন্নরমুক্ত1 সমাগতোহস্মি। ত্বং পরনারীসহোদরঃ, সা 
মম ভার্য্যা দাতব্যা, তয় সহ পুনঃ স্বর্লোকং গমিষ্যামি। ৯: 

তদ্চনং শ্রত্বা রাজা সর্বৈর্বঃ সহ সভায়াং তটস্থো জাতঃ, পরং বিশ্ময়ং 
তা তফ্জীং স্থিতঃ। পুনস্তেন ভণিতং, ভো রাজন্। কিমিতি জো? 

মান্ততে? রাজ্ঞঃ সমীপস্থই ভণিতং, তব ভার্ধ্যা অগ্নিং প্রবিষ্ট । 
তেনোক্তং, কিমর্থম্? ততস্তে নিরুত্তরীভূতা আসন্। তদা তেন তণিতং, 

তো রাজশিরোমণে ! পরনারীসহোদর ! লোককল্পদ্রম! বিক্রমভূমিপাল ? 
বন্ধাযুর্তব ; অহং মহেন্দ্রজালিকঃ, তব পুরতঃ ইন্দ্রজালবিষ্ভালাঘবং 

সি... 
্াপ্ত হয়, অনেকে পলায়ন করে। সংগ্রাম শেষ হইলে, দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া 
মামাকে কহিলেন, “নায়ক ! অস্ত হইতে তুমি আর ধরাতলে গমন করিও না, 
টু অভিশাগ হইতে মুক্ত হইলে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, এই বলয় 
গণ কব ॥ এই বলিয়া আপনার হস্ত হইতে রত্বখচিত যুক্তাবলয় খুলিয়া আমাকে 
নান করিলেন ৷ আমি পুনর্বার তাহাকে কহিলাম, 'প্রভো! আমার পত্বীকে 
বঙ্গ বিক্রমাদিত্যের নিকট স্যাসম্বরূপ রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাকে লইয়া ত্বরায় 
মািতেছি। দেবরাজজকে এই বলিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম । 
মাপনি পরস্ত্রীদিগের সৃহোদরসৃশ, সংপ্রতি আমার পত্বী আমাকে প্রত্যর্পণ করুন, 
তাহাকে লইয়া! পুনরায় স্ুরপুরে যাইব 1” 

এই কথা শ্রবণমাত্র রাজ! ও সভাস্থ সকলেই বিদ্বয়ে অতিভূত ও তুফীন্তত 
[হিলেন। তখন পুনরায় সেই নায়ক রাঁজাকে সম্বোধন করিয়। কহিল, 'রাজন্! 
মীনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন কেন? রাজার সমীপবর্তী লোকেরা কহিল, 
তোমার পর্ধী অগ্নিগ্রবেশ করিয়াছে । নায়ক বলিল, “কেন?” সভা সকলে ও 
তর হইয়া রহিল। তখন নায়ক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “হে রাজ- ৃ 
খরোষণে! হে পরদারাসহোদয়। হে লোককল্পমহাক্রম! আপনি ব্গার সা 



৮ কাঝিছীদের জা বঙ্দী,। 

রাজাপি বিন্রয়ং গতঃ প্রসন্নৌহসুৎ। তন্মিক্নবসরে ভাগারিকেণীগত 

উত্তং, ভো মহারাজ ! পাগ্যরাজেন, স্কীমিনে করঃ প্রেষিতঃ। রাজ্জোত্তং 

কিং প্রেষিত্? তেনোক্তং, স্বামিন্! অবহিতং শৃথু। * 
অফৌ হাটককোটয়ঙ্ত্িনবতি স্রীফলানাং তুলাঃ, 
পঞ্চাশদ্মধুগন্ধলুব্ধমধুপৈঃ সংশোভিতাঃ ষিদ্ধুরাঃ। 

অশ্বানাং ত্রিশতঞ্চেক চতুরং পণ্যাজনানাং শত্তং, 
্রীমন্বিক্র্তূমিপাল ভবভঃ শ্রীপাণ্যুরাট্ প্রেষিতম্। 

ততো রাজ্জে! ভণিত্তং, ভো ভাগারিক ! এতৎ সর্ববং এন্দ্জালিকায় 

দৃঁঘটিতি। তদা তত সর্ববং তেন দতম্। | 

ইমাং কথাং কথযিত্বা পুত্তলিক। ভোজরাজমবর্দৎ, তো রাজন! তয়ি 

এবমৌদার্য্যং বিদ্তৃতে চে, তি অস্বিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা 

অধোমুখো' বৃব। 
ইতি বিক্রনবার্কচরিতে সিংহাসনোপাধ্যানে অপ্পরাতোজসংবাদে 

ব্রিংশোপাখ্যানম্ ॥ ৩০ ॥ 
পাব. সপ 

ীিরিরিররা রনি রিতার রান রিনার 

আহ্ুম্মান হউন্, আমি জনৈক উক্রজালিক, আপনার সমক্ষে ইন্রজালবিস্তার নৈুণ 

্রর্শন করিলাঙ্গ ৷” 

এই কথা শ্রবণে রাজা প্রথমে বিন্বয়মগ্র ও পরে তাহার প্রতি প্রসর হইলেন! 

তখন কোষাধ্যক্ষ ( সভাতলে ) উপস্থিত হইয়া কহিল, “রাজন! পাগারাজ পর 

নিকট কর প্রেরণ করিয়াছেন।' রাজ! জিজ্ঞাসা করিবেন, “কি কি প্রের 

করিয়াছেন ? কোবাধ্যক্ষ কহিল, “দেব! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। অপ 

কোটি বর্ণ, ভ্িনবতি কোটি মুক্তাতায়, মদগন্ধরূ-মধুকরবেটিত গঞ্চাশটি হী, 

তিনশত ঘোটক ও চারিশত পণ্যনারী পাঠইয
়! দিয়াছেন / তখন রাজা কহিলেন, 

এই, সমস্ত দ্রব্যই এই এন্্ধালিককে-সদর্গগ কর। অনন্তর তৎ্সমন্তই এ 

জালিককে গ্রন্নত হইল। 

পুলিকা১এই কথা কীর্ঘন করিয়া তোকে কহিল। পক রি 

আপনাতে এই প্রকার গদারধ্য থাকে) তবে এই সিংহালনে উপবেশন করন। 

1 ? 
॥ 4৮57 ৪4 



একত্রিংশোপাখ্যানম্। 

_ পুনরপি রাজা সিংহাসনে বাবৎ সমুপবিশতি, তাবন্থা পুতি 
বতি, ভো রাজন্! অশ্মিন সিংহাসনে স এবোপবেষ্টং ক্ষমঃ, যস্থয 

বিক্রমেস্তোব ওদারয্যাদয়ো গুণ ভবস্তি। রাজ্ঞোক্জং ভো 

কথয় তস্য বিক্রমস্যোদার্য্যবৃত্বান্তম্। ॥ 
মা কথয়তি, ভো রাজন! শ্রীয়তাম্। বিক্রমার্কে রাজ্যং কুবি, 

একদা কশ্চিদ্দিগন্বরঃ সমাগত্য রাজ্ঞো হস্তে ফলং দা আশীষং প্রযুজ্য 
তগতি, ভো৷ রাজন্ ! অহং মার্গশীর্ষচতুর্দশীদিবসে শ্মশানে হবনং করিষ্যামি, 
তি তবান্ পরোপকারী সন্বাধিকঃ, তত্র মমোত্তরসাধকেন ভবিতব্যম্। 
তস্য শ্শানস্য নাতিদুরে শমীপাদপো! অস্তি, তত্র কশ্চিদবেতালে! লগ্ন- 

 স্িষ্ঠতি, স ত্বয়া মৌনিনা নেতব্যঃ | 
_. রাজ্ঞ। তথা করিষ্যামি ইতি প্রতিজ্ঞাতম্। অথ ক্ষপণকঃ কৃষচতুর্দশী- 
দিসে শ্মশানে হোমসাধনপ্রব্যাণি গৃহীত্বা স্থিতঃ। অথ তেন দশিতং 

নী 

পুনরায় তোজরাজ খন সিংহাসনে বস্থিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্ত 
। একত্রিংশ ) পুত্তলিকা৷ কহিল, 'রাজন্! বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ধাহার ওঁার্যযাদি : 
ধণ বিদ্যমান আছে, তিনিই সিংহাসনে ধসিবার যোগ্য।' রাক্কা কহিলেন, 
পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ওদার্ধ্যাদি গুণতৃততান্ত কীর্তন কর।+ 
: পুস্তলিকা কহিল, রাঙ্জন্, শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যশালন 
কেশ, তখন একদা এক দিগম্বর (সন্ন্যাসী ) উপস্থিত হইথা তাহার হস্তে একটি 
জী ও আশীর্বাদ প্রদান করিয়া! কহিলেন, 'রাজন্ ! আমি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্া 
ুরদশীদিনে শ্শানে হোম করিব ; আপনাকে তমার উত্তরসাধক হইতে হইবে । 
ঘাপনি গরোপকারী ও স্বপ্তণগম্পন্ন। সেই শশানের অনতিদুরে একটি শমী- : 
1 আছে) তাহার উপর এক বেতাল খঅবস্থিতি করে, আপনি মৌনভাঁষে 
শহাকে আমন করিবেন 1 

দা "ধান বলিয়া প্রতিজরত হইলেন । অনবর দিগঘর রা চছুদশী- 
মপানে অবাসন্তরা্র জাই! িজাতিত টাকা | এ শম্ীযাক্াপরি / আজ: 
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শমীপাদপস্থিতং বেতালং দৃট। স্বন্ধে গৃহীত্বা রাজা যাবৎ মার্গে আগচ্ছতি 
তাবৎ বেতালেনোক্তম্, তো. জন্! মারগশ্রমাপনোদনায় কামপি বা 
কথয়। রাজা মৌনভঙ্গভয়াঙ তৃষীং স্থিতঃ| পুনর্বেতালেনোক্তম্, স্ব 
মৌনসভঙ্গভয়াৎ কথাং ন কথয়সি, অহং তাবত কথয়িস্যামি । কথাবসানে 

মৌনভঙ্গভয়াৎ কথয়সি চেৎ, তব শিরঃ সহত্ধা ভবিষ্যুতি, ইতি ভিত 

কা কথয়তি। 

রাজন! শায়তাম্। হিমবতো দক্ষিণপার্থে বিদ্ধযবতীনান্্ী নগরী 

াসীৎ। তত্র স্থুবিচারকো নাম রাজা প্রতিবসতি ম্ম। তম্ত পুরো 

ময়সেনঃ। স একদা আখেটনার্থং বনং গতঃ, বনে হরিণমেকং দৃষটা 

তমনুগতো মহারণ্যং প্রবিষটঃ। তদা কঞ্চিননগরমার্গমাসাদ্ঠ একাকী যা 

দাগচ্ছতি, তাবম্মধ্যে একা নদী দৃষ্টা। তত্র নদীতটাকে বশ্চিদতাঙ্গণ 

অশুষ্ঠানং করোতি। রাজপুন্রস্তস্ত সমীপং গত্বা তমবদত। তো ক্রাশ্ণ! 

যাব জলং পান্যামি, তাবম্মম অশ্বং গৃহাণ। ব্রাহ্মণেনোক্কম্, অহং কিং 

. পপপপপ্লালা শি
প পা সিটি 

অবস্থিত ছিল, তাহা দেখাইয়া দিলে রাজা বিক্রমাদ্দিত্য তাহাকে স্বদ্ধে লইয়া 

খন আগমন করেন, তখন পথিমধ্যে বেতাল তাহাকে কহিল, “রাজন! কোন- 

রূপ কাহিনী বর্ণন করুন, তাহা হইলে পৎশ্রান্তি দূর হইবে। যৌনতক্গতয় 

রাজা তৃষীস্তাবে রহিলেন। বেতাল পুনরায় কহিল, “আপনি মৌনভঙ্গতয়ে ক 

কহিতেছেন না) যাহ! হউক; আমিই গল্প বলি। আমার কথা সমাপ্ত হই? 

যদি আপনি কোন বাক্য উচ্চারণ করেন, আপনার মস্তক সহত্ধা বিদী: 

হইবে এই বলিয়া বেতাল বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

রাজন! শ্রবণ করুন। হিমালয়ের দক্ষিণদিকে বিদ্ধযবতী নামে একা 

নগরী আছে। সুবিচারক নামে রাজা। তথায় বাস করেন। তাহার পুর্রে 

নাম ময়সেন। ময়সেন একদিন মূগয়ার্থ বনগমন করিলেন। বনমধ্যে এ 

হরিণ তাহার দৃষ্টিগোচর হুইবামান্র তিনি তাহার অনু
সরণ করিতে করিতে মহ 

রণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথা হইতে একটি নগরের পথে একাকী যেমন আগ
 

করিতেছেন, অমনি পথিমধ্যে একটি নবী দষ্ট হইল |. সেই নদীতীরে €. রি 

কর্মানুষ্ঠান করিতেছিলেন। ” রাজপুজজ হার নিকট উপস্থিত হইয়া 

“ছে বিগ্র!+আমি বতক্ষণ জনগান, করি) ঘতক্ষণ আমান অঙটি এ 
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প্রেত: যদশ্বং ধারযিষ্যামি? ততন্তেন কশয়। তাড়িতঃ ব্রাহ্মণো। রুদন্ 

্মীপমাগত্য নিবেদয়ামাস। রাজাপি ক্রোধাদরূণলোচনঃ সন্ পুক্রং 
দেশাৎ নির্বাসয়িতৃমাদিদেশ | 

তশ্মিন্নবসরে মন্ত্রিণা ভগিতম্, অয়ং রাজ্যভোগেন যোগাঃ কুমারো নু | 

স্বাদেশাৎ নির্ববাসনীয়ঃ | এতছ্ুচিতং ন তবতি। রাজ্োক্তম্, তো 

িন। তদুচিতমেব, যতো ব্রান্ধণশরীরং কশয়া তাড়িতম্; ভন্াদয়ংর. 

নীটীনদণ্ডো ভবতি, বুদ্ধিমতা ব্রন্ষদ্বেষং ন কর্তৃব্যমূ। উত্তঞ্চ__ 
ন বিষং তক্ষয়েত প্রাজ্ঞো ন ক্রীড়েৎ পন্নগৈঃ সহ। 
ন গবৃন্দানি ব্রহ্ধদ্বেষং ন কারয়েৎ॥ | 

তো মন্ত্িন! কিং ত্বয়া! পুরাণানি ন শ্রুতানি ? পুরা ব্রাহ্মণম্য শাপাৎ 

রম্য নিঙ্গপাতো জাতঃ, নৃগস্থ কৃকলাসত্বং, ইন্স্য দারিদ্র্যযোগঃ, নক্যস্থ 
[হোবগন্, স্বয়ং সম্পনোহপি পুজ্যান্ ন তিরহুর্য্যাৎ। উক্তপ্৫__ 

মত্যুন্নতপদং প্রাপ্ত; পৃজ্যান্ নৈবাবমানয়ে। 
নহ্ষঃ সপতাং প্রাপ্ত্চ্যতোইগস্ত্যাবমাননাৎ। 

___ অতস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব সর্ববদা ॥ 
৭ কহিলেন, 'আমি কি তোমার ভৃত্য যে, অশ্বধারণ করিব? এই কথা 

না কুমার কশা দ্বারা ব্রাঙ্মণকে আঘাড় করিলেন, ব্রাহ্মণ রোদন করিতে 
তে রাঁজসমীগে উপস্থিত হইয়া এই কথা নিবেদন করিলেন। রাজা ক্রোধে 
দামোচন হইয়া পুত্রকে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করিতে আদেশ দিলেন। 

ির্বাসিত করিবেন না; ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। রাজ! কহিলেন “মন্দ ! 
উচিত; যেহেতু, কুমার ব্রাহ্মণের দেহে কশীঘাত করিয়াছে) অতএব ইহার 

পি দগুপ্রদান কর্তব্য বুদ্ধিমীন্ ব্যক্তি কদাচ ব্রাহ্মণের হিংসা করে না। 
নর উ্ধ আছে, প্রাজব্যক্তি বিষসেবন, সর্পের সহিত জ্রীড়া, যোগিগণের 

মত কহিলেন, 'কুষার রাজতোগের উপযুক্ত, ইহাকে স্বদেশ :.. 

সত 

াংবানধণের প্রতি হিংসা! করিবে না। হে যন্িন্, তুমি কি পুরাণ শ্রবণ কর 
টা ূ্ধকামে ব্রাহ্মণের শাপে ঈশ্বরের লিঙ্গপাত হইয়াছিল, নৃগরাজ কৃকলা-* 

থা হইযাছিলেন, ইজের দরিরতা জসগিযাছিন, নহ্ষরাজা সর্পযোনি প্রাপ্ত. 

বল রবৈবধ্যস্পা্ হইকেও পৃজ্যব্যক্ির অবমানন! করিতে : 5 ) 

৫ 

শা উ আছে, অভন্চ পরের ধিকারী হইলেও পুত্যব্যজির জব-.;: 



৮০২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

তথা চ-ষৈঃ কৃতঃ সর্বভক্ষ্যোহমিরপেয়শ্চ মহোদধিঃ | 

ক্ষয়ৈষ্চাধ্যাসিতশ্চন্দ্রঃ কো! ন নশ্যেৎ প্রকোপ্য তান্। 

কিঞ্চ-_বদ্ধন্তেন সদাশ্নাতি হব্যানি ভ্রিদিবৌকসঃ। 
কব্যানি চৈব পিতরঃ কে। ভবেদধিকস্ততঃ ॥ 

তথ চ-_-দ্বারবত্যাং স্বয়ং কৃষ্ণেনাপুযক্তম__ 

শতং শপস্তং পরুষং বদস্তং, স পাপকৃৎ ব্রহ্মদবাগ্রিমধ্যে। 

যো ব্রান্মণং নার্চয়েৎ ষথাহং, বধ্যশ্চ দণ্ডুশ্চ সদান্মদীয়ৈঃ ॥ 

কিঞ্চ-_যশ্চ মাং পরয় তক্ত্যা আরাধয়িতুমিচ্ছতি। 

তেন বিপ্রাঃ সদ। পৃজ্যা এবং তুষ্ট ভবাম্যহম্॥ 
তো মন্ত্রিন! যেন হস্তেন তাড়িতো ব্রাহ্মণঃ, তস্য হত্তস্ত ছোট! 

কার্য্যঃ | 

ইতি যাবত তম্ত হস্তং ছেদয়তি, তাবৎ স ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য ভগতি। 

মাননা করিবে না? অগন্ত্যকে অবমানন! করিয়া নহুধরাজাকে সর্গযোনি গং 

হইতে হইয়াছিল; অতএব ব্রাহ্ধণগণ সর্বদা পুজনীয়। আরও উক্ত আছে 

ধাহার। অগ্সিকে সর্কভূক্ ও মহাসাগরকে অপেয় এবং শশধরকে ষন্ারোগী করিয়া 

ছেন, তাহাদিগকে কুপিত করিলে কোন্ ব্যক্তি বিনাশপ্রাণ্ড না হয়? আরং 

দেখ, সুরগণ ধাহাদিগের হস্তদ্বার! হব্য ও পিতৃপুক্রুষের1 কব্য তক্ষণ করেন। তাহা 

দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? আরও দেখ, যাবতীয় দেবতা ও মহ 

সের। ধাহাদিগের অর্ডনা করেন, ধীহার৷ ব্রত ও তগন্থাধারী, সেই তরঙ্গ 

পু] করা নিরন্তর কর্তব্য । দেখ, ঘ্বারকাপুরীতে জনার্দন নিজে ববিয়া ছিলেন 

শত শত গালি ও শত শত কটু কথা কহিলেও যে ব্যক্তি আমার ত
ায বরে 

পুজা না করে, সেই পাপী ব্যক্ত ব্রহমদাবানলমধ্যে দণ্ডের যোগ্য বধার। 

ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে আমার উপাসন! করিতে ইচ্ছক।ব্াঙ্গণের পা 

তাহার কর্তব্য, তাহাতেই আমার সন্োষ জনমে হে নিন! আমার গু
 0 

্রা্ষণকে প্রহার করিয়াছে, তাহার সেই হস্ত কর্
তন কর।" 

সাঙ্গ এই কথা বিয়া যেমন দরের হসক্ছদনে উদ হইনেন পণ 

লই পারা করিলে, রাজন দন মায় সদ 
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(তা রাজন্ ! তর্দা অজ্ঞানবশাৎ তথা কৃতম্, অস্থাপ্রভৃতি এবমনুচিতং ন 

রিষ্যুতি, মম কারণাত রাজপুজো রক্ষণীয়ঃ, অহং প্রসন্ন জাতোহন্মি। 

তন্য বচনং শ্রক্তা শ্বপুভ্রং বিসসর্ভ। ব্রাহ্মণোহপি নিজনিলয়ং 

অীৎ। | 

মাং কথাং কথয়িত্বা বেতালো৷ বদতি, তো রাজন! এতয়োর্ম্বধ্যে 

 গুণাধিকঃ কঃ ? রাজ্ঞা বিক্রমেণ তণিতং, রাজা এব গুণাধিকঃ। তৎ 

গা মৌনতঙ্গাৎ বেতালঃ শমীপাদপং জগাম। রাজাপি পুনস্তত্র গন্বা তং 

বাধ সমারোপ্য যাবদাগচ্ছতি, তাব পুনরপি কথাং কথয়তি,এবং কথানাং 

্কবিশতিঃ কথিতা। বেতালেন। তম্ক।সৃক্ষবুদ্ধিবৈদগ্ধ্যেন বেতাজঃ 

প্রান! জাতো বিক্রমং জগাদ, তো রাজন্! অয়ং দিগম্বরঃ তাং নিহস্তবং 

ত্র করোতি। 
রাজ্জোক্তম, তৎ কথম্? বেতালেনোক্তং, যদ ত্বং মাং তত্র নেষ্যসি, 

দা তর পরিভবো তবিষ্যৃতি । ত্বং শ্রান্তোহসি ইদানীমগ্রিকুণডং প্রদক্ষিনী- 

২. াশীশীািপীশীীপিপশাস্পি ততিশোতিশাশা 
০৮টি পাশা শি 

কার্ট করিয়াছেন, তখন আর কখনও এ প্রকার অকর্তব্যের অনুষ্ঠান করিবেন ন1) 

হামার অন্বরোধে তাহাকে রক্ষা করুন। আমি প্রসন্ন হইয়াছি | 

্বা্গণের এই কথা পুনিয়া রাজা কুমারকে ক্ষমা করিলেন; ব্রাঙ্মণও নিজগৃহে 
থান করিলেন। 

বেতার এই কাহিনী কীর্তন করিয়া কহিল; 'রাজন্ ! এই ছুই জনের মধ্যে 
&ণ কে শেঠ? বাঁজা বিজ্রমাদিত্য বলিলেন, 'রাজাই গুণে গরীয়ান্।, বেতাল 

ই বা শ্রবণযান্্র রাজার যৌনজঙ্গ হেতু পুনরায় শমীব্ক্ষের উপর প্রস্থান 
করিল) রাজাও পুনর্ধার তথায় গিয়া বেতালকে স্কন্ধে লইয়া আগমন করিলেন । 

গর্তে বেতাল পুনরায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে বেতাল 
পঁিটি উপাখ্যান কীর্তন করিল। পরে বিক্রমাদিত্োর সুষ্বুদ্ধি দেখিয়া বেতাল 
গার হইয়া তাহাকে কহিল, *বাজন্! এই দিগম্বর আপনাকে বধ করিবার 
মী করিতেছে ৃ 

রাজা কহিলেন, “কিন্বপে ? বেতাল কহিল, “পনি আঘাকে যে সময়ে 
মার নিফট না উপস্থিত হইবেন, তখনই আপনার পরাজয় ঘটিষে। “তুমি 
হইয়া, সংগতি জিও পর্ণ ও সাদ গম পর্াক আগন থে 



৮০৪ কালিদাসের প্রস্থাবলী। 

কৃত্য দণ্ডবত প্রণম্য নিজস্থানং গচ্ছ” ইতি দিগন্বরেণ কথিতে যদা ত্বং দ- 
বু প্রণামং কর্তৃং নত ভবিষ্যাসি, তদ দিগম্বরঃ খড়েগন ত্বাং নিহনিষ্ৃতি। 

তততস্তব মাংসেন হোমং করিষ্যতি। এবং ক্রিয়মাণে তস্ত অগিমাগ্ঘফৌ 
সিদ্ধয়ো৷ ভবিষ্যস্তি। 

বিক্রমেণোস্তম্, অধুনা কিং ক্রিয়তে ? বেতালেনোক্তম্, ত্বমেবং কুরু। 
. ষদা দিগন্বরঃ ত্বাং “নমস্কৃত্য গচ্ছ” ইতি বদিষ্যতি, ত্বয়া এবং ততপ্রতি 

বক্তব্যং, অহং সার্ববভৌমঃ, সর্ববরাজানঃ মাং প্রণামং কুর্ববস্তি, ময় কদাপি 
কস্তাপি প্রণামো ন কৃতঃ। অতোহহং প্রণামং কর্তুং ন জানামি, তং 

প্রথমং প্রণামং কৃত্ব! দর্শয় ৷ তদ্দৃষ্ট। পশ্চাদহং প্রণামং করিষ্যামি। তত 
স ষদা প্রণামং কর্ত,ং নঘো! ভবিষ্যতি, তদ| ত্বং তস্য শিরশ্ছিন্ধি, অং তন. 
বাধাং ন করিষ্যামি। তবাফৌ সিদ্ধয়ো ভবিষ্যতি | ৃ 

এবং বেতালেন নিবেদিতো রাজা বিক্রমস্তথৈব অকরোৎ। রাঙ্জো- 
ইফৌ মহাসিদ্ধয়ো৷ জাতঃ। অথ বেতালেনোক্তং, ভো রাজন্! বাই! 
প্রসম্নোহস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তং, যদি মম প্রীসন্নোহন্মি, তহি দাহ 

প্রস্থান কর। দিগন্বর এই কথা কহিলে আপনি যখন সাষ্টা্ গ্রণামার্থ অবনত 
হইবেন, তথন দ্িগম্বর অসিপ্রহারে আপনাকে বধ করিবে; পরে আপনার 

দেহমাংস দ্বারা হোম করিবে । এইরূপ করিলেই সে অধিমাদি টি 

অধীশ্বর হইবে ।” 

বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “এখন কি কর্তব্য? বেতাল কহিল, “আপনি এইব' 

করুন। যখন দিগন্বর আপনাকে বলিবে, “নমস্কার করিয়া প্রস্থান কর তধ 

আপনি বলিবেন, “আমি সার্বভৌমনৃপতি, সকল রাজাই আমাকে প্রণাম কর্গ 

আমি কখনও কাহাকে প্রণাম করি নাই? সুতরাং প্রণাম রাজ 

ভূমি প্রথমে প্রণাম করিয়া (গ্রামের প্রণালী ) দেখাইয়া দেও) তদ্শনে দা 
শেষে প্রণাম করিব | তখন প্রণামার্থ যেমন অবনত হইবে, অমনি খাগা 

তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন; অমি আপনাকে বাঁধা গ্রদ্দান করিব না। এই 

,করিলেই আপনার অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে ।” 

বেতাল এই প্রকার কহিলে, রাজা তদ্ুরপই অনুষ্ঠান করিলেন। র 
 ট হাসিসিলাত হইল। তখন বেতাল কহিল, 'রাদন্! আমি আগ 
গ্রল্ হইলাম, বর গ্রহণ করুম ।' রাজ। বহিলেন। খদি আমার প্রতি গা 



ঘবাত্রিংশৎ-পুত্লিক! | ৮৩৫ 

্বরিধ্যামি, তদ।'ত্বয়া ম্সমীপে আগন্তব্যম। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় নিজ- 

স্থানং গত; । রাজাপি নিজনগরীং বিবেশ। 

ইমাং কথাং কথয়িত্ব। পুত্তলিকাবদৎ, তো রাজন্ ! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যা- 

দয়া গুণা বিষ্তন্তে চেত, তহি অস্মিন সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজ! 
তৃ্ণীমাসীৎ | 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্গরাভোজসংবাদে 
একব্রিংশোপাধ্যানম্ ॥৩১॥ 

দ্বাত্রিংশোপাখ্যানমূ। 
8১ 

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবদুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা তণতি, 
ভো রাজন! সিংহাসনেহস্মিন্ স বিক্রমার্ক এব উপবেষ্ট,ং ক্ষমঃ, নান্তঃ, 
হস বিজ্রমসদৃশো রাজা তৃমগুলে নাস্তি। যঃ কাষ্ঠময়েন খড়েগন 
গৃথিবীমধ্যে ভ্রমন্ সর্ববান্ পৃথীধরান্ বিজিত্য একচ্ছত্রেণ রাজ্যমকরোৎ। 

যাহাপ অন্যেষাং শঙ্কাং নিরাকৃত্য আত্মনঃ শঙ্কাং প্রাবর্তয়ৎ ভূমগ্ডু্ে 
শীট শা িিশাীশীতি 

ধাক। ঠবে খন আমি তোমাকে শ্মবরণ করিব, সেই সময়েই আমার নিকট উপ- 

সত হইবে ॥ বেতাল 'তথাস্ত' বাক্যে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রস্থান করিল ; রান্বাও 
নি নগরীতে প্রবেশ করিলেন। 

* পুত্তলিকা এই কথা কীর্তন করিয়! ভোজরাঞ্কে কহিল, 'রাজন্! যদি আপ- 
শতে এই প্রকার ওদার্ধযাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন 

ঈ্বন। বাজ! মৌনভাব ধারণ করিলেন। 

রায় যখন ভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন। তখন অন্ত 

দাশ) পুসতলিকা কহিল, 'রাজন্! এই সিংহাসনে একমাঝ বিজ্রমাদিতাই 
বার যোগ্য) অন্থ কেহ নহে; তাহার তুল্য রাজা ভূমওলে নাই। তিনি 

গড়া দ্বারা সমগ্র ধরা রখ পূর্বক রাঙ্গগণকে পরাভূত করিয়া এন 
যা করিয়াছিলেন । তিনি পরের তয় তুর করিয়া আপনাকে বন্ষটে, 



ফেলিতেন। পৃথিবীতে যেখানে যত রাজা! আছেন, তিনি তাহাদিগের প্রতি 

৮০৬ কালিদাসের শ্রস্থাবঙ্গী | 

যাবস্তে৷ রাজানঃ সস্তি, তেষাং সর্ব্বষাং বশীকরণমন্ত্রঃ প্রযুক্ত; সমন্ান 

» ছর্জনজনান্ নিষ্া্টা যাচকানাং দারিজ্র্যং মোচয়িত্বা ছুতিক্ষদুঃখাদীন্ 
নিবার্য্য চ বিক্রমেণ পৃথিবী পালিত । অতো! কিক্রমার্কসদৃশো রাজা 
নান্তি, এবং ওদার্য্যাদয়ো। গুণাত্তয়ি বিদ্যান্তে যদি, তহি অস্মিন সিংহাসনে 
সমুপবিশ । তথ শ্রুত্বা রাজা তৃষ্ীমাসীৎু। 

পুনরপি দ্বাত্রিংশত-পুত্তলিকা1 ভোজরাজমব্রবীৎ, তো! ভোজরাজ। 
বিক্রমাদিত্যো রাজা তথাবিধঃ, ত্বমপি সামান্যো ন ভবসি, যুবাং ছনর- 

নারায়ণাবতারধারিণৌ, তস্মাৎ ত্বত্তঃ পরমপবিভ্রচরিত্রঃ সকলকলাপ্রবীণ 
ওঁদীর্যযগুণবিশিষ্টো রাজ! বর্তমানসময়ে নাস্তি। তব প্রসাদাদশ্মাক' 

দবাত্রিংশৎপুত্তলিকানাং পাপক্ষয়ো জাতঃ; শাপাদ্বিমুক্তিরপি জাতা। 

ভোজেনোক্তং, ততশাপশ্য বৃত্বান্তং কথয়। পুত্তলিকা অবং, 

শয়তাং রাজন্ ! দ্বাত্রিংশৎ স্থরাঙ্গনাঃ পার্ববত্যাঃ সখ্যঃ, তম্তাঃ পরম 

প্রেমাম্পদ্দীভূতাশ্চ। প্রত্যেক নামধেয়ানি শ্রায়স্তাম্। 

বশীকরণমন্ত্র প্রয়োগ করিয়া সকলকেই অধিগত করিয়াছিলেন ; তিনি রাঙ্গা 

হইতে সমস্ত দুর্ব,তদিগকে নির্বাসিত করিয়া প্রাথথগণের দাক্িদ্রমোচন ও 
দুর্ভিক্ষকষ্ট নিরাকরণ পূর্বক ধরণী শাসন করিয়াছিলেন ? নুতরাং তাহা তুবয 
রা! আর নাই। যদি আপনাতে সেইরূপ উঁদা্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে) তবে 

এই সিংহাসনে উপবেশন করুন ॥ এই কথা শুনিয়া ভোজরাজ মৌনতাবে অবস্থান 

করিলেন । 

তখন সেই দ্বাত্রিংশ পু্তলিকা পুনরায় তোজরাঁজকে সম্বোধন করিয়া কহিল 

(রাজন! বিক্রমাদিত্য রাজা (পূর্বেক্ত) সেইরূপ ছিলেন) আপনিও গামাদ। 

নহেন ; আপনারা উভয়েই নরনারায়ণের অবতারস্বরূপ ; অতএব আগনার হাঃ 

পরম পবিভ্রচরিত্র, সকলকলাবিশারদ, উঁদর্ধ্যগুণসম্পন্ন রাজা বর্তমান সম 
আর মাই। আপনার প্রসাদ আমাদিগের দি গুুিকার গস হই 

| আমরা শাপ.হইতে মুক্তিলাত করিলাম 1 , 

তোরা কহিলেন, “তোমাদিগের পাপা বদন কয় পুবিকা কি” 
রাজদ্! প্রবণ-ক্ষরম। 



দবাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা | ৮০৭ 

মিশ্রকেশী ১*প্রভাবতী ২ স্থপ্রভা ৩ ইন্্রসেন! 6 স্থুদতী ৫ অনঙ্গনয়না 
ঠকুরগগনয়না ৭ লাবণ্যবতী ৮ কামকলিকা ৯ চণ্ডিক1 ১০ বিষ্ভাধরী ১১ | 

্রজ্জাবতী ১২ জনমোহিনী ১৩ বিষ্যাবতী ১৪ নিরুপম! ১৫ হরিমধ্যা ১৬ 

মাননুন্দরী ১৭ বিলাসরসিকা। ১৮ শুঙ্গারকলিকা ১৯ মন্মথসঞ্জীবনী ২০ 
রতিলীল1 ২১ ম্দনবতী ২২ চিত্ররেখা ২৩ সরতগহবরা ২৪ প্রিয়দর্শনা ২৫ 

কামোন্মাদিনী ২৬ স্ুখসাগরা ২৭ শশিকলা ২৮ চন্দ্ররেখা ২৯ হংসগামিনী 
৩, কামরসিকা। ৩১ উন্মাদিনী ৩২। 

একদা সিংহাসনে সমুপবিষ্টঃ পরমেশ্বরঃ প্রেন্না বিলাসেন অস্মাস্ 
টি নিদধ । তত দৃট। দেবী পার্বতী সকোপমম্মান্ অশপৎ, ভবত্যো। 
নির্জীবাঃ পুণ্তলিকাঃ ভূত্ব! ইন্্রস্ত সিংহাসনে লগন্ত। ততোহম্মাভিশ্চ 
সপ্রণিপাতং শাপাবসানং যাচিতঃ | অথ সা দেবী সমবদ, দা তৎ 

সিহাসনং বিক্রমেণ অধিষ্ঠিতং তৃত্ব। পুনর্ভোজন্ হস্তগতং ভবিষ্যতি, তদা৷ 
্বরেখরাপ্পরাদীনাং ভোজরাজসংবাদে। ভবিষ্যতি। যদ! চ বিক্রুমচরিত্ং 

৷ তোজরাজঃ যুন্নত্যঃ শ্রোষ্যতি, তদৈব শাপাবসানো ভবিষ্যতি। 
শি শনি পা শি শীশী্পীশি সি পশা শপীশাটশিশীোিশিিশীিশিশাটি শিস পিপি 

আামৰী দ্বাত্রিংশতজন সুরবাল! পার্ধতীর সখী ছিলাম, আমর! দেবী পার্বতীর 
রম গরণরপাতরী। আমাদিগের সকলের নাম,্রবণ করুন -_মিশ্রকেন,প্রভাবতী, 
প্রা, ইন্্রসেনা, হুদতী, অনঙ্গনয়না, কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতী, কামকলিকা, 
চরকা, বিদ্বাধরী, প্রজ্ঞাবতী, জনমোহিনী, বিস্তাবতী, নিরুপমা। হরিমধ্যা। মদন- 
ই্দরী, বিলাসরসিকা; শৃঙ্গারকলিকা, মন্সসত্্ীবনী, রতিলীলা, যদনবতী, চিন্র- 
ধা, নুরতগন্রা প্রিয়দর্শনা, কামোন্সাদিনী, সুখসাগরা, শশিকলা, চন্দ্ররেখা। 
ইমগামিনী, কামরসিকা। ও উন্মাদিনী। 

এক দিন পরমেশ্বর মহেশ্বর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগের গ্রৃতি 
রম বিলাগৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । তবদর্শনে দেবী পার্বতী মরোষে আমাদিগকে 
বিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, “তোমরা নির্জীব পক্লিকা হইয়া দেব- 
রা সিংহাসনে সংলগ্ন হইয়া থাক ।” তখন প্রণিপাত সহকারে আমরা শাপের 
মানার গ্ররথনা করিলাম। অনন্তর দেবী কহিলেন, 'সেই সিংহাসনে রানা 
রর র.উপবেশনের পর তাহা যখন তোজরাজের হস্তগত হইবে; মেই 

তিমাদিগের হবাজিংশৎসংখ্য অগ্গরার সহিত তোজরাজের কধোগকধন 



৮০৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

অথ রাজ্ঞঃ সকাশাদনুভ্তাং গৃহীতবা পুস্তলিকাঃ সবস্থানং জগ্ম.ঃ| তে 
ভোজরাজস্তস্ত সিংহাসনোপরি দেবালয়ং কারয়িত্বা দেব্যা অফ্টদলে উম্া- 

মহেশবর-মুত্িং প্রতিষ্াপ্য প্রতিদিনং ষোড়শোপচারৈঃ পুজাং কারয়তি 

স্ম। বর্ণাশ্রমধনর্মনিরতান্ লোকান্ পরিপালয়ন্ উব্রবাং শশাস। ততে। 
দেবতাপুজনেন স্তত্যা চ গৌরী পরমসন্তোষমগমত। 

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অগ্পরাভোজ-সংবাদে 

দ্বাত্রিংশোপাখ্যানম্ ॥ ৩২ ॥, 

হইবে । তোমাদের মুখে তোজরাজ যখন বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শ্রবণ করিবেন, 
তখনই তোমাদিগের শাপবিমৌচন হইবে । 

অনন্তর ভোজরাজের অস্থমতি. লইয়া পুভলিকারা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। 
তখন তোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর অগ্টদমে 
উমামহেশ্বর-ৃষ্ি স্থাপন পূর্ববক প্রত্যহ যোড়শোপচারে পুজা করিতে লাগিলেন। 

এই প্রকারে তোজরাজ বর্ণাশ্রমধন্মনিষ্ঠ লৌকদ্দিগকে পালন পূর্বক পৃথিবী শামন 

করিয়াছিলেন। তাহার দেবপৃজ| ও স্বতিবাদে দেবী পার্বতী পরম পরিতোষ 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

দ্বাব্রিংশৎপুত্তলিকা সমাপ্ি। 





নাট্যোলিখিত পাত্রপাত্রীগণ। 
পপি সি অহ ২৩০ 

পাত্রগণ । 

মস্ত । 
সব্বদমন ৪ রি বে দুম্স্তের পুন্র। 

কথ ও . ী . রা 
কশ্তঠপ 

শার্গ রব | 
] রি রঃ কথের শিয্পবয়। 

শারঘত 

মাতলি রস ্ রঃ ইন্দ্রের সারখি। 

মাধব্য (বিদূষক ) ুম্স্তের বরস্য। 

বৈখানস, খধিকুমাব, মন্ত্রী, পুরোহিত, সভাসদৃগণ। 

ধীবর, রক্ষক ইত্যাদি । 

পাত্রীগণ। 

শকুম্তল।। 
| 

মিশ্রকেশী রঃ রঃ অগ্গরা। ৷ 

গৌতমী রঃ রঃ কথের তগিনী। 

] চর রে রর শকুন্তলার মধীদয়। 

প্রিয়ংবদা 
তপস্থিনীগণ, ধীবর-পত্বী ইত্যাদি । 

০০০ 



অভিজ্ঞানশকুন্তলম। 
( প্রস্তাবনা )। * 

যা স্থষ্িঃ অফ রাস্তা বহতি বিধিভ্তং যা হবির্যা চ হোত্রী, 
যে দ্বেকালং বিধত্বঃ শ্রতিবিষয়গুণ। যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বমূ। 
যামাুঃ সর্বববীজপ্রকৃতিরিতি ষয়। প্রাণিনঃ প্রাণবস্তঃ, 

্রতক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুতিরবত্ বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ । 
নানযান্তে সূত্রধারঃ | অলমতিবিস্তরেণ। ( নেপথ্যাতিমুখমবলোক্য ) 

নার্যে! যদি নেপথ্যবিধানমবসিতং, তহীতস্তাবদাগম্যতাম্। 

: বাহ ষ্ি্ভীর আদি কৃষ্টি, যাহা দ্বারা যথাবিধি হত সত ও হব্য উদ্ি্ট দেব 
তার নিকট উপস্থিত হয় যাহা যজমানরূপা, যে মুত্তিদ্ধয় দিবাধামিনীব্বপ কালম্য় 
সি করেন শবণেক্ডিয়গ্রাহ শব্দ যাহার গুণ, যাহা জগৎ-সংসার ব্যাপ্ত করিয় 
অবস্থিত, মনীষিগণ যাহাকে শস্য প্রভৃতির উৎপত্তিস্থল বলিয়া! কীর্তন করেন, যাহা 
দারা জীবকুল প্রাণবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, এই প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত সেই 
কষিতিময়ী, জলময়ী, অগ্নিমযী, য্জমানরূপা, চন্ধ্যময়ী, শৃল্টময়ী ও বাযুময়ী 
মঠ দারা সর্কেশ্বর তোমাদিগকে প্রসাদ বিতরণ ও রক্ষা করুন। 

্ নান্যন্ে হুত্রধার। আর বিস্তারে আবস্ক নাই। (নেপথ্যের দিকে দুষ্টি- 
গা করিয়া); )$ আর্ষ্যে, যদি নেপধ্যরচন। শেষ হইয়া! থাকে তবে এখানে আইস। 

* হৃতধার রঙভূমিতে প্রবেশ পূর্বক নান্দীসমাধান্তে তৎপরপ্রবিষ্ট নটবিশেবের সহিত 
ক্াপরমঙ্গে নাটকরচয়িতা। কবিয় ও অভিনেষ্যমাণ নাটকের উল্লেখ করে) কথোপকখনচ্ছলে 
দাটকের ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দিয়া আপনসহ্চরসঙ্গে রঙ্গডুমি হইতে নিগত হয়। পরে টা । 
সাছারস্থ হয়। এই অংশের নাম প্রস্তাবনা | "৭ 

 মৃতধার রঙগতূমিতে আসিয়া জভিমত অভিনযাক্রিয়ার নির্বি্সধাত্তির জন্তু যে মঙ্গলাচরণ ' ৃ 
করে তাহাকে নুনদী বলে, যে প্রধান নট নাটকের সৃত্রপাতড করে, াহাকে কৃতধার বঝে। :...: 

: নেপখ্য--রলডূষির কিকিৎ দুরে যেখানে নটর তেশবিস্তাস করে, তাহাকে দেপখ) 



৮১২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

(প্রবিশ্ত নটা ) 

নটা। অজ্জউত্ত! ইঅন্ি। আণবেছু অজ্জ্রো৷ কো নিআজো 

অণুচি্টাঅদুত্তি। 

সূত্র। আর্চ্যে! রসতাববিশেধদীক্ষাগুরোবিক্রমাদিত্যস্ত নরপতেরভি- 
রূপডূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্। অন্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তানা৷ অভিজ্ঞান- 
শকুস্তলনামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ। তৎ প্রতিপাত্র- 

' মাধীয়তাং বত্বঃ | 

নটী। ম্থবিহ্দপ্লআঅদাএ অজ্জস্স ণ কিংবি পরিহাইস্সদি | 

সুত্র। (সম্মিতং) আর্য! কথয়ামি তে ভৃতার্থম। 
আ৷ পরিতোষাদ্বিছ্ষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্। 

বলব্দপি শিক্ষিতানামাত্স্প্রত্যয়ং চেতঃ ॥ 
এপাশ পাপা ২-৮০- ৩তিি ০িশিশিশী্টাশীশীশশ্ীশাশশিস্ীশ্পীশীশিশটিশী? পিস্পিশ্পাশিসপাস্পিসপপিসপ্ী পপ জািপিপীতাশীশ শশা শীট লীকাীশাশীপীী কিল শী পতি শীশীশিশশটিশশীশীশি 

( নটীর প্রবেশ ) * 

নী । আমি অসিয়াছি। আদেশ করুন, কোন্ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিব? 

স্ত্র। আর্য! রসভাববিশেষের দীক্ষা্ডরু বিক্রমাদিত্য নৃগতির এই 

পণ্ডিতবহুল সভা । এখানে কালিদাস-বিরচিত ইতিবৃত্তযূলক অভিজ্ঞান-শবুন্তন 

নামক নূতন নাটকের অভিনয় করাই আমাদিগের কর্তব্য। অতএব গ্রত্যেক 

অভিনে্তোই এই বিষয়ে যত্ব করুন। 

নটী। আপনি অভিনয়গ্রয়োগ বিশেষরূপে জাত আছেন; সুতরাং কোণ" 

রূপ দোষ হইবারই সম্ভাবনা নাই। ৮ 

সৃত্র। ( সহাস্তে) আর্ষ্যে! আমি তোমাকে সত্য তব বিতেছি। যাব 

পঙ্ডিতগণের পরিতোষ না জন্মে, তাবৎ আপনার অভিনয়নৈপুণ্য উত্তম হইন 

বলিয়া যনে করা যায় না। কারণ, সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও আপনাতে বিশ্বাসন্থাগন 

করিতে পারে না। ? 

কোন নট, 

, বল্নে। নাটকের যেখানে 'নেপথ্য' কথা লিখিত থাকে, তথায় রুঝিতে. হইবে যে। 

নাটকীয়বেশে রঙ্গতৃমিতে প্রবেশের পূর্বের নেপথ্য হইতে বলিতেছে। টা 

* নটা--রঙগডুমিতে নৃত্য, গীত ছু তিন করা যে শ্রীঙ্লোকের থ্যবসায়। “পর 

নী দুধার়েন সহকারী নটীবিশেষ 
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নটা। ( সবিনয়ম্) এববং এদম। অনস্তকরণিজ্জং দাক অজ্জো 

শাণবেছু। 

সূত্র। কিমন্যাদস্তাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ করণীয়মন্তি। 

নটা। অধ কদমং উণ উদ্বুং অধিকরিঅ গাইপ্সম্। 

সূত্র। আর্য! তদিমমেব তাবদচিপনপ্রবৃত্রমুপতোগক্ষমং গ্রীত্রসময়- 
মধিকৃত্য গীয়তাম্। সম্প্রতি হি-_ 

স্থভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসগস্থরভিবনবাতাঃ। 

প্রচ্ছায়স্বলতনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ ॥ 

নটা। তহ। ( ইতি গায়তি ) 

ইসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং স্থউমারকেসরসিহাইং | 

মোদংসমন্তি দঅমাণা পমদাআো সিরীসকুন্থমাইং ॥ 

সুত্। আর্ধো! সাধু গীতম্। অহো! রাগাপহ্চিত্তচিত্তবৃত্তিরা- 
লিখিত ইব বিভাতি সর্ববতে। রঙ্গ; | তদিদনীং কতমৎ পরকরণমারিতো- 
নমারাধয়ামঃ। 

॥ 

নী | নিতো ) এই প্রকারই টা অনন্তর কা সম্বন্ধে এখন আর্ধ্য 

হাদেশ করুন | 

গত্। আর্য! সঙ্গীত তি নু সভায় এরতিসুখকর আর কি করণীয় 
মাছে? 

নটা। তবে কোন্ ধু অবলম্বনে সঙ্গীত করিব? 
 ত্র। আর্ধ্যে! তবে এই উপস্থিতগ্রায় উপভোগ-যোগ্য গ্রীত্মধতু অবলষ্ন 
কারা দঙ্গীত আরম্ভ কর। সম্প্রতি সুখকর জলমজ্জন, দিবাশেষে পাটলিপুণ্পের 
৭ ছায়াপ্রধান স্থানে সুলভ নিদ্রা এই সকলেই রমণীয়। 

নটা। তাহাই হউক, ( এই বলিয়া সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল )। 

কেশর কিঞরন্ধ যার, অতিশয় সুকুমার, 

বাহে বসি অলিগণ করিছে চুম্বন। 
এ হেন শিরীবফুল, তুলিয়! গ্রমদাকুল, 
“করিতেছে ধীরে ধীরে করুণ ভূষণ । এ 

তি। আর্ষো! উত্তম গাম করিবে । এই বক্ঞাজ্তি লস 
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নটা। ণং অজ্জমিস্সেহিং পঢ়মং এবব আগত্তং অহিগীণসউন্দলং গাম 
অপুববং গাড়অং পতোএ অহিকরী অদুত্তি। 

সুত্র। আর্য্যে! সমাগনুবোধিতোহস্রি, অস্মিন্ ক্ষণে বিস্বৃতং খল 
ময়া। কুতঃ-- 

তবাস্মি গীতরাগেণ হরিণা প্রসভং হৃতঃ। 

এষ রাজেব দুগ্বস্তঃ সারঙেণাতিরংহসা ॥ 

[ ইতি নিষ্তান্তৌ। 
ইতি প্রস্তাবন। 

প্রথমোহঙ্কঃ | 
০ কট ৩-- 

( ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজ! রথেন সৃতপ্চ ) 

সৃতঃ। (রাজানং মৃগং চাবলোক্য ) আয়ুক্মন্ ! 

সঙ্গীতমাধুর্ধ্যে আকষ্ট হইয়া চিত্রলিখিতের ন্যায় সমস্তাৎ বিরাজ করিতেছে। অত- 

এব এখন কোন্ প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের চিত্তরপ্রন করিব? 

নটী। আপনি ত প্রথমেই বলিয়াছেন, অভিজ্ঞান-শকুস্তল নামক অর্ধ 

নাটকের অভিনয় করা কর্তব্য 1 ৃ 

সত্র। আর্ধ্য! তুমি ঠিক স্বরণ করিয়া দিয়াছ, আমি এইমাত্র তাহা বিশ্ব 

হইয়াছিলাম। বিস্বৃতি না হইবেই বা কেন? মহাবেগগামী হরিণ দ্বারা আক 

চিত্ত হইয়া দুমস্ত রাজা যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তোমার গীত-মাধূর্য্যে আমিও 

সেইক্দপ মুগ্ধচিত্ত হইয়াছিলাম। 
ইতি প্রস্তাবন!। 

( রথারোহণে সশরশরাসনধারী রাজা ছুমস্ত ও সারথির প্রবেশ) 

কৃত। (রাজাকে ও মৃগকে দেখিয়া) আয়ুন্নন্! আপনাকে সশরশরাদ 

পরিচ্ছেদ জার: 
* অন্ব-__মাটক্ষীয় ইতিবৃততের একাংশ সমাপ্ত হইয়া! যেখানে নূতন 

গরে মতন দূ 
সেই পন্জি্ছেদকে অন্ব বলে । অন্শেষে নটগণ রঙডূষি হইতে বহিগর্ হা 
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কৃষ্ণসারে দদচ্্ষুত্বয়ি চাধিজ্যকার্মুকে | 

মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্ামীব পিনাকিনম্। 

রাজা । সুত! দূরমমুন! সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি-_ 
গ্রীবাভঙ্গাতিরামং মুহুরনুপততি স্তন্দনে বদ্ধদৃষ্টি, 
পশ্চার্দেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদভূয়সা পূর্ববকায়মূ। *। 
দর্ভৈরদ্ধাবলীটৈঃ শ্রমবিবৃতমুখদ্রংশিভিঃ কীর্ণবক্ম, 
পশ্যোদগ্রপ্ন,তত্বাদিয়তি বনুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি ॥ 

(সবিস্ময়ম) কথমনুপতত এব মে প্রযস্ুপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তোহয়ং মৃগঃ। 

সৃত। আযুক্সন্! উদ্ঘাতিনী তৃূমিরিতি ময়া রশ্মিসংযমনাদ্রথহ্য 
। মদীভুতো বেগঃ। তেন মৃগ এষ বিপ্রকৃষটান্তরঃ সংবৃত্তঃ। সংপ্রতি হি 

সমাদশবর্তিনস্তে ন ছুরাসদো। ভবিষ্যতি | 

বাজা। তেন হি মুচ্যন্তামভীষবঃ। 
সৃতঃ। বথাজ্ঞাপযত্যাযুস্তান্। (রথবেগং নিরপ্য) আয়ুগ্গন! পশ্য পশ্য! 

ধারণ পূর্বক কৃ্ণসারের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিতে দেখিয়া সাক্ষাৎ মৃগানসার 
মহাদেবের স্তায় লক্ষিত হইতেছে । 

রাঙজগা। সারথে! কৃষ্ণসার আমাকে অনেক দূর আকর্ষণ করিয়া লইয়া আঙ্জি 
াছে। দেখ, এখনও সুন্দর গ্রীবাতঙ্গিসহকারে পুনঃ পুনঃ রথের দিকে ছুষ্িক্ষে 

করিতেছে, বাণপতন-ভয়ে দেহের পশ্চাদ্তাগ সম্মুখভাগে অধিকতররূপে প্রবে' 
করাইয়া দিদ্বাছে এবং শ্রমবশে বিতৃত মুখগর্ত হইতে অর্ধতৃক্ত নবীন তৃণরাজিতে 
গমনপধ আকীর্ণ করিয়া! অগ্রভাগে উর্ধে লক্ষ দিতে দিতে চলিয়াছে; সুতরা 

মার্গের বহুপথ অতিক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু তৃতলে অল্পমাত্র পথই অতিক্রাং 
ইইতেছে। (সবিশ্বয়ে) আমি অন্ুগামী হইলেও এই হরিণ আমার প্রয়া 
ধা র্শনীয় হইল কেন? 

হত। আয়ন! এই বনম্থলী বন্ধুর বলিষা আমি রশ্মি আকর্ষণ করিয়াছি 

হাতেই রথের বেগ মন্দীভূত হইরাছে ; কাজেই মৃগ দূরবর্তী হইয়া গুড়িয়াছে 
এন বধ দমতলগ্রদেশে উপস্থিত হইয়াছে? সুতরাং এখন আর মৃগ আপনা 
তি হইবে না। 

রাঙা । তবে এখন রষ্শি ছাঁড়িয়। দেও। 
তি। আযান যেয়প আল্জা করেন। ( রখবেগ কষা জনি ২ ৯০ 



৮১৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী।? 

মুক্রেযু রশ্মিযু নিরায়তপূর্ববকা য়া, 

নি্ষম্পচামরশিখ! নিভৃতেদ্ধকর্ণাঃ | 

আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া, 

ধাবস্ত্যমী মগজবাক্ষমযেব রথ্যাঃ ॥ 

রাজা । ( সহর্ষম্) সত্যমতীত্য হরিতো! হরীংশ্চ বর্তৃন্তে বাজিনঃ। 

তথাহি-- যদালোকে সুন্ষমং ব্রজতি সহস। তদ্দিপুলতাং, 

যদন্তধিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধীনমিব তৎ। 

প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো- 

র্ন মে পারে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ । 

সৃত! পশ্ৈনং ব্যাপাগ্ভমানম্। ( ইতি শরসন্ধানং নাট়তি)। 

(নেপথ্যে )। ভো৷ ভো রাজন! আশ্রমম্থগোইয়ং ন হস্তব্যো ন 

হন্তব্যঃ। 

সৃতঃ। (আকর্ণ্যাবলোক্য চ) আয়ুগ্মন! অস্ত খলু তে বাণপাত, 

পথবর্তিনঃ কৃষ্ণসারস্তান্তরে তপস্থিনঃ উপস্থিতীঃ। 

দেখুন, &দখুন, রশ্মি শিথিল হওয়াতে আপনার এই ঘোটকচতুষ্টয়্ শরীরের পূর্বাশ . 

অধিক ায়ত, চামরাগ্র সকল নিশ্চল ও কর্ণগুলি উদ্ধীকৃত করিয়া নিজ নিও 

খুরোখ 'ধূলিপটলের অন্দৃশ্ত হইয়া, প্রাণভয়ে পলায়মান মৃগের মহাবেগ সং 

করিতৈ অসমর্থ হইয়াই ধেন ঈর্ধাবশে প্রধাবিত হইতেছে । 

রাজা। (সহ্র্ষে) সত্যই এই ঘোটকেবা বেগে সর্ষের অশ্ব ও ইন্দ্রের অন্- 

গণকেও পরাতৃত করিয়াছে। কেন না? রথবেগবশে যে সমস্ত দ্রব্য দরবঞঠিত 

হেতু সুস্্র বলিয়া প্রতীতি হইতেছে মূতূর্তমধ্যে তাহাই আবার সু হইয়া উঠি* 

তেছে, আর যাহা মধ্যস্থলে যথার্থ ই বিচ্ছিন্ন; তাহা মিলিতবৎ প্রতীত হইতেছে 

যাহা প্রত বক্র; তাহা সরল রেখার তুল্য বোধ হইতেছে এবং কোন কোন দরব 

কিরৎক্ষণ আমার চক্ষুর দূরে এবং কথন বা পারে দৃষ্ট হইতেছে না। হও: দেখা 

মুগগটি এখন বাণবধ্য হইয়াছে। ( শরসন্ধানের উপক্রম ) 

(নেপথ্যে) তে। তো রাজন্! এটি জাশ্রমমৃগ, ইহাকে বধ করিবেন না। 

বধ করিবেন না। 
রঃ 

কৃত । (শ্রবণ পূর্বক দৃষ্টিপাত করিয়া) আম... আপনা বাগ 

কসারের মধাকলে নিশ্চই তাগলগণ উপজিত তইযাছেন। 
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রাজা। 4 সসম্ত্রমম্ )তেন হি নিগৃহস্তাং বাজিনঃ। 

সৃতঃ। তথা। (ইতি রথং স্থাপয়তি। 

( ততঃ প্রবিশতি সশিল্ঠো বৈখানসঃ ) 

বৈখা। ( হস্তমুগ্যম্য ) রাজন্ ! আশ্রমমুগোহ্যং ন হন্তব্যো ন হস্তব্ঃ 

ন খলু নখলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহ্য়মস্মিন্, রর 

মৃছুনি মৃগশরীরে তৃলরাশাবিবাগ্নিঃ। 

ক বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং, 

_ দ্কচ নিশিতনিপাত। বজসারাঃ শরান্তে ॥ 

তৎ সাধুরুতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্। 

আর্তত্রাণায় বঃ শন্ত্রং ন প্রহ্র্তমনাগসি ॥ 

রাজা। এ প্রতিসংহৃতঃ। ( ইতি যথোক্তং করোতি )। 

বৈখা। সদৃশমেতৎ পুরুবংশপ্রদীপস্তা ভবতঃ | 
আম য্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব । 

পুক্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্ন,হি॥ 

রাঙা। | ( সসন্ত্রমে ) তবে রশ্মিসংযমন পূর্বক অশ্বগণকে স্থিরীকূত কঁধ। « 

সৃত।* যে আজ্ঞা । ( এই বলিয়া রথ স্থির করিল) 

(সশিযয বৈধানসের প্রবেশ ) 

বৈধা। (হস্ত উত্তোলন পূর্বক ) রাজন্! এটি আশ্রমমূগ, রি বৰ 

করিবেন না, বধ করিবেন*না। তুলারাশিতে অগ্নিপতনের ন্যায় এই কোম, 

॥ মুগদেহে বাণক্ষেপ করিবেন না । বিবেচনা করিয়া দেখুন, হরিণদিগের সহ 
বিনাগ্ত জীবনই বা কোথায় আর আপনার তীক্কাগ্র বজরার শরই বা কোথায় 
অর্থাৎ এ উভয়ে অনেক প্রতেদ। অতএব আপনি সম্যক্রূপে যে শরসন্ধা 
কারয়াছেন, তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনার বাণ আর্তঙ্জনের রক্ষার জয় 

ির্দোষীর প্রতি এরহারার্থ নহে। 
রাজা। এই প্রতিসংহার করিলাম । (এই বলিয়া বাণ গ্রতিসংহার করিলেন) 
বৈধা। পুরুবংশপ্রদীপ আপনার পক্ষে ইহা উপযুক্ত হইল। যখন পুর 

শে আপনার জন্ম। তখন ইহা! আপনার উপযুক্ত । আপনি এইব্গ রা 

পন রত পু লাত কম 
| ১৪৩. 
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ইতরৌ। (বাহু উদ্ধম্য ) সর্ববথ চক্রবর্তিনং পুক্রমাপ্ন,হি। 
রাজা । ( সপ্রণামম্) প্রতিগৃহীতম্। 

বৈখা। রাজন্! সমিদাহরণায় প্রস্থিতা বয়ম্। এষ খলু কাশ্মগন্থ 
কুলপতেরনুমালিনীতীরমাশ্রমে দৃশ্বৃতে । নচেদন্যাকার্ধ্যাতিপাতঃ প্রবিশব 

. প্রতিগৃহতামাতিখেয়ঃ সকারঃ। 
অপি চ-_রম্যান্তপোধনানাং প্রতিহতবিদ্বঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য। 
জ্ঞাম্তপি কিয়ভুজো মে রক্ষতি মৌর্বাকিণাস্ক ইতি। 
রাজা । অপি সন্নিহিতোহত্র কুলপতিঃ? 

বৈখা। ইদ্দানীমেব দুহিতরং শবুন্তললামতিথিসৎকারায় নিযুজা দৈব- 
মন্যাঃ প্রতিকুলং শময়িতৃং সোমতীর্ঘং গতঃ |. 

'রাজা। ভবতু। তামেব দ্রক্ষ্যামি। সা খলু বিদিতভক্তিং মাং 
মহর্ষেঃ কথয়িষ্যুতি | 

বৈখা। সাধয়ামস্তাবৎ | 

[ ইতি সশিষো] নিঙ্গান্তঃ। 
০০ পাপা পাসপপপাসপসপীসিস এপ পপ পাপা পপ 

 শিষ্যদ্বয়। (বাহু উদ্ভত করিয়া) সর্বধথা চক্রবর্তী পুত্র লাভ করুন। 

রাজা। (প্রণাম পূর্বক) আপনার আশীর্বাদ শিরোধার্যয করিলাম । 
বৈথ1। রাজন! আমর। সমিধ. আহরণার্থ যাইতেছি। এ মালিনী দদী- 

তীরে কুলপতি কথের আশ্রম দেখ যাইতেছে । যদি অন্ত কার্্যের ব্যাঘাত না হয়, 

তাহা হইলে এ আশ্রমে প্রবেশ করিয়! অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। তাপদগণের 

বিশ্শূন্য রমণীয় ধর্মকর্ম সকল দর্শন করিয়া “আমার ধনু ণের আকর্ষণ-জনিত চিন 

| ুক্ত হস্ত কি প্রকারে রক্ষাকর্ণ নিপ্পাদন করিতেছে” তাহা জানিতে গারিবেন। 

রাজা । কুলপতি কি আশ্রমে আছেন? 

বৈথা। সম্প্রতি তিনি কন্তা শকুন্তলার প্রতি অতিথিদৎকারের ভার দিয় 

' তাহার প্রতিকূল দৈবশান্তির জন্য সোমতীর্থে প্রস্থান করিয়াছেন। 

রাজা । তাহাই হউক, শকুন্তলাকেই দেখিব। তিনি আমার তি অবগত 

হইয়া মহধিকে জানাইবেন | . 
বৈথা। তৃবে আমরা যাই। রাতে 

| | পিয়াস বৈখানযের প্রস্থান 
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রাজা। সত! নোদয়াশ্বান্। পুণ্যাশ্রমদর্শনেন তাবদাত্মানং পুনী- 
মহে। র 

সৃতঃ। যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুক্সান্। (ইতি ভূয়ে৷ রথবেগং নিরূপয়তি)। 

রাজা । ( সুমন্তাদবলোক্য ) সূত ! অকথিতোহপি জ্ঞায়ত এব ষথায়- 
মাশ্রমস্তপোধনস্তোতি। 

সৃতঃ। কথমিব? 

রাজা। কিংন পশ্যতি ভবান্ ? ইহ হি-_ 

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখত্রফটান্তরূণামধঃ, 

্রস্সিগ্ধীঃ কচিদিকুদীফলভিদঃ সৃচান্ত এবোপলাঃ। 

বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মুগা- 

স্তোয়াধারপথাণ্ঠ বন্ধলশিখানিয্যন্দরেখাক্কিতাঃ ॥ 

অপি চ-- 

কুল্যান্তোতিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো৷ ধৌতমূলা, 
ভিন্নো রাগঃ কিসলয়রুচামাজাধূমোদগমেন। 

বাজা। সারথে! অঙ্বচালনা কর। পবিভ্র আশ্রম দেখিয়া আত্মাকে 
বত করি। ঃ 

হত । আয়ম্মান যেমন আজ্ঞা করেন। (পুনর্ধার বেগে রথচালন )। 
রাজা। (চতুদ্দিক দেখিয়া) সারথে! কেহ বলিয়া না দিলেও এই স্থান 

গাবন বলিয়া বোধ হইতেছে। : 
₹ত। কিনূপ? 
রাজা। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? এখানে কোটরস্থ শুকশাবকের 
হইতে শীবারকণা সকল পড়িয়া ৃক্ষমূলে রহিয়াছে এবং তাপসেরা যে সকল 
উরধণড দ্বারা ইঙ্গুদীফল ভগ্ন করিয়াছিলেন, প্রস্তরথণ্ডে সেই সমস্ত ফলের 
ধা সং থাকাতে তপোবনের সচনা করিয়া দিতেছে । আরও দেখ, রথের 
নিয়া মুগগণ বিশ্বীসভরে উহ! সহ করিতেছে) জলাশয়ের পথে বন্ধলাগ্রন্েশ 
ইতে বারিধারা নিপতিত হইয়াছে) ইছাতেও তপোবনের চন! হইতেছে। 
জী কাযা করিম নী, বিমান, বায়তরে উহার জন কম্পিত 

বক্ষ সকলের বলদেশ প্রক্ষালিত হইতেছে : আহতিপ্রাপ্র 

৭. সা শি শাশাপপী পাশা শাটাশীতি ২ পি - পপি পপি ও তপিিিলশপিপশশিীপীশা 
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এতে চার্ববাগুপবনভূবি ছিন্নদর্ভাুরায়াং, 

নষ্টীশঙ্কা হরিণশিশবো! মন্দমন্দং চরস্তি | 
সৃতঃ ৷ সর্ববমুপপন্নম্ । 

রাজা। (স্তৌকমন্তরং গত্বা) তপোবনবাসিনামুপযরাধো মা ভৃৎ। 
আত্রৈব তীবদ্রথং স্থাপয় যাবদবতরামি। 

সুতঃ। ধূতাঃ প্রগ্রহাঃ অবতরত্াযুন্মান্। 
রাজা । ( অবতীর্ধ্য ) সূত! বিনীতবেশেন প্রবেইব্যানি তপো- 

বনানি নাম। ইদং ভাবদ্গৃহতাম্+ (ইতি সূতায়াভরণানি ধনুশ্চোপ- 

নীয়ার্পয়তি) সূত! যাবদাহমাশ্রমবাগিনঃ প্রত্যবেক্ষ্যাহমুপাবর্তে, তাবদার্্- 
পৃষ্ঠাঃ ক্রিয়তাং বাজিনঃ। 

সৃতঃ। তথা। 

[ ইতি নিন্কান্তঃ। 
রাজা । ( পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইদমাশ্রমদ্বারমূ। যাবৎ প্রবিশামি। 

, (প্রবিশ্ত নিমিত্তং সূচয়ন্ ) 

হইতে ধৃম উিত হওয়াতে নবীন পল্পব-মকলের রক্তিম! ঈষৎ মলিন হইয়াছে এবং 
ঘষে উদ্ভানভূমিতে তাপনগণ কুশমূল ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন, মৃগশাবকেরা তথায় 

নির্ভতাকচিন্তে আমাদিগের নিকটেই পরিভ্রযণ করিতেছে । 
সৃত। সকলই ঠিক বটে। 

রাজা । (কিছু দূরে গিয়া) তপোবনের য়ে উত্পাদন করা অকর্তব্য ] 

অতএব তুমি এইখানে রথ রাখ, আমি রথ হইতে অবতীর্ণ হই। 

হৃত.। রশ্মি সংঘম করিয়াছি, আমুদ্মান্ অবতীর্ণ হউন্। 

ূর্কুফ) কৃত! তপোবনে বিনীতবেশে গমন করাই 

ার্ট( এই বলিয়া সারধির হস্তে আভরণ ও ধু প্রন 
ংঃলামি আশ্রমবাসীদিগকে দর্শন পূর্বক ফিরিয়া না 

আসি, ক টাই উহাদিগকে রি কর) 

' সুত। যেআজ্ঞা। 
রাজা | (চুদিকুারিজমণ ও দন পর্মক) এই ত আশ্রমে রেলের বাঃ 

রি 8৫৫ প্রবেশ পূ গং ২. নী? প্রকাশ কারা 
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শান্তমিদমাশ্রমপদং স্কুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্ত। 

অথবা ভবিভব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥ 

'নেপথ্যে। ইদো ইদো সহীআ। 

রাজা। (কর্ণং দত্বা) অয়ে! দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামালাপ ইব 

শয়তে। যাবদত্রে গচ্ছামি। ( পরিক্রম্যাবলোক্য ) অয়ে ! এতান্তপন্থি- 

ন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈর্বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দাতুমিত 
বাতিবর্তন্থে। ( নিপুণং নিরূপ্য ) অহো! মধুরমাসাং দর্শনম্। 

শুদ্ধান্তদর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনম্থ | 

দুরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুগ্ভানলতা বনলতাভিঃ॥ 
যাবদিমাং ছায়ামাশ্রিত্য প্রতিপালয়ামি | (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)। 

( তত্তঃ প্রবিশতি ষথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা! ) 
শকু। ইদো ইদে! সহীও। 

এই আশ্রমপদ শাস্তিরসের আম্পদ, কিন্তু আমার দক্ষিণবাহ স্পন্দিত হইতেছে; 
হার ফল ( এখানে ) কোথায়? অথবা! তবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই বর্তমান । 

নেপধ্যে।, প্রিয়সধীদ্ঘয় ! এই দিকে, এই দিকে। 
রাঙজা। (সেই দিকে কর্ণপাত পূর্ব্বক ), অয়ে | বৃক্ষবাটিকার * দক্ষিণদিক্ 

ইইতে (রষণীজনের ) কথোপকথনের শব শ্রুত হইতেছে । এ দিকেইযাই। 
(পরিক্রমণ পূর্বক দর্শন করিয়]) অয়ে ! এই সকল তাপসবালারা আপন আপন 
জর পরিমাণান্ুরূপ সেচন-ঘট কক্ষে লইয়া স্ষু্র ক্ষুদ্র তরুমূলে জল দিবার জন্ত : 
ই দিকে আগমন করিতেছেন। € উত্তমরূপে দেখিয়া) অহো! ইহাদিগের দর্শন 
শানগ্লীতিকর। যদি আশ্রমবাপীজনের রূপ রাজ-অন্তঃপুরচারিণীদিগেরও দুর্সত 
&। তাহা হইলে দেখিতেছি, বনলতিকা অস্ত নিজগুণে উদ্ান-লতাকেও পরাভূত 
রন । যাহা হউক, এখন ছায়া আশ্রয় পূর্বক তাপসবালাদিগের প্রতীক্ষা কন্ি। 
(এই বলিয়া তাহাদিগের প্রতি নেক্রপাত পূর্বক ধাড়াইলেন)। - 

(পৃর্ষোজরূপ জলসেকে নিযুক্ত সখীদ্বয়ের সহিত শকুস্তলার প্রবেশ ) 
শক। সথি! এই দ্বিকে, এই দিকে। 

পা শা পপ শশী তি ৪ শিট 2 শশিশিিশি ১ শি টি শিপ এশশীশাশী ০৮৮, এ পাটি পা পা 
7 পিপিপি 

রোগিত ৃষ্ষ-মদূহ যে পথে থাকে, ভাহার নাম মৃধা? 



৮২২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অন। হল! সউন্দলে ! তুবত্ো বি তাদকাসস্অস্স ইমে আস্সমকু. 
.. খআ পিঅদরে তি তকেমি | জেন ণোমালিআকুম্থমপেলবা তুমং এদান, 

আলবালপূরণে ণিউত্তা । 

শকু। হলা অণসূত্র ! ণকেবলং তাদণিআত এবব। অথিমে 
সোদরসিণেহো। ৰি এদেস্্ । ( ইতি বৃক্ষসেচনং নিরূপয়তি )। 

রাজা। কথমিয়ং সা কথদুহিতা৷ ? অসাধুদর্শা খলু ত্রতবান্ কাশ্ঠুপঃ। 
ষঃ ইমামাশ্রমধর্থ্মে নিযুডক্তে । 

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি। 

ধবং স নীলোতপলপত্রধারয়া, শমীলতাং ছেত্তমৃযিব্যবস্যাতি ॥ 

ভবতু, পাদপান্তরিত এব বিশ্বস্তাং তাবদেনাং পশ্যামি। (ইতি তথ 
করোতি। 

শকু। সহি অণসুএ! অদিপিণদ্ধেণ ব্কলেণ পিঅংবদাএ পিঅন্তিদ 
ক্ষসি। সিটিলেহি দাব ণং। 

অহ। তহ। ( ইতি শিখিলয়তি )। 

অনহয়া। অয়ি শকুস্তলে! আমার বোধ হয়, পিতা ক তোমা অপেক্ষাও 

এই আশ্রমতরুগণকে অধিক ভালবাসেন । কেন না, তোমার অঙ্গ নবমালিকা" 

পুণ্প অপেক্ষাও কোমল, তথাপি তিনি তোমাকে এই সকল বৃক্ষের আলবার, 
পূরণে (মূলদেশে জলসেচনে ) নিযুক্ত করিয়াছেন। | 

শকু। সবি অনহথয়ে! কেবলমাত্র পিতা কথের আজায় নয়, ইহাদিগের 

উপর আমারও সহোদর-সেহ বর্তমান (এই বলিয়! জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন)। 

রাজা। এই কিসেই কথের কন্ঠা? পুজ্যপাদ কথ নিশ্চয়ই অবিমৃশ্তকারী । 

যেহেতু, ইহীকে আশ্রমধর্থে নিযুক্ত করিয়াছেন। অহো! শকুষলার এই দেং 
অকুতরিম সৌন্দর্য্যের আধার এবং কোমল ) যিনি ইহাকে তপঃসমরথকারধযসনপাদ 
নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি নীলোৎপলপত্র বারা শমীবৃক্ষচ্ছেদনে ইচ্ছা করিয়াছে 

সন্দেহ নাই। বাহা হউক, আমি পাদপান্তরালে থাকিয়া সবচছনতাবে অবধি 
ইহাকে দর্শন করি। ( তজ্রপকরণ)। 

.. শকু। সখি অনসয়ে রিযধবদা আমার পরিধেয় বল অতান্ধ কিতা! 

( আঁটিগা) বাদ্ধিয়া দিয়াছে, তুমি শিথিল করিয়া দেও। 
অন) : আচ্ছা! (শিধিলকরণ) 1. 
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প্রিয়। (সহাসম্) এখ পআোহরবিখারইত্তঅং অন্তণো জোব্বণং 
ান্সহ। 

রাজা । সম্যগিয়মাহ | 

ইদমুপহিতসুন্মগ্রন্থিনা স্বন্ধদেশে, 
্তনযুগ্ললপরিণাহাচ্ছাদিনা বন্ধলেন। 
বপুরভিনবমন্যাঃ পুষযতি স্বং ন শোভাং, 

কুহ্বমমিব পিনদ্ধং পাওডপত্রোদরেণ॥ 

অথবা, কামমনুমুরূপমস্থা। বয়সো বক্ধলম্ ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন 

ঘতি। কৃত 
সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং, 
মলিনমপি হিমাংশোর্সন্ষম লক্ষমীং তনোতি। 
ইয়মধিকমনোজ্া, বহ্ধলেনাপি তন্বী, 

কিমিব হি মধুরাণাং মগুনং নাকৃতীনাম্ ॥ 

শকু। (অগ্রতোহবলোক্য ) এসো বাদেরিদপল্নবঙ্গুলীহিং তৃবরাবেদি 
বি মং কেদরুক্খআ | জাৰ ৭ং সন্তাবেমি। (ইতি পরিক্রামতি )। 

৷ প্িবদা? (সহাস্যে) সবি শবুস্তলে! এ বিষয়ে তুমি কুচযুগলের বিস্তৃতির 
ঢটূত আপনার যৌবনারস্তের প্রতি তিরস্কার কর। 

রাঙজগা। প্রিয়ংব্দ যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছে। শবকুস্তলার স্কন্ধে সুঙ্ষগ্রস্থ 
রা বল বন্ধন করিয়া দেওয়ায় উহা পীনোন্নত কুচঘবয় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, 
টজ বকু্বলার নবীন অঙ্গ পরিপক, নুুতরাং পাওুবর্ণ পত্রের মধ্যগত পুশ্পের 
টা আপন কান্তির পুষ্টতা সাঁধন করিতে সমর্থ হইতেছে না। (পুনরায় বিতর্ক 
যা) অধবা বম শকুত্রলার দেহে অনুপযুক্ত হইলেও উহা বারা তাহার আত- 
“শা পর্যাপ্ততাবে পুষ্টিসম্পাদন করিতেছে না, তাহাও নহে। যেপ শৈবাধ" 
উদ সুতষ্ হয়, চন্দ্রের চিহ্ন মলিন হইলেও শোভা সম্পাদন করে, হেমকান্ত, 
জাত হইলেও তাহার জ্যোতিঃ প্রকটিত হয়, সেইরূপ এই কৃশানী শকুস্তল। 
হর ধারণ করিয়াও যার পর নাই চিত্তরঞ্জিনী হইয়াছেন। বন্ততঃ স্বহা- 
গা আনকতি মনোহর, কোন্ বন্ত তাহাদিগের অনঙ্কার্বক্ূপ না হয়? 
ছি। (সুধভাগে নেত্রপাত ধরিয়া), এই গচিরজাত বকুল বার 
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প্রিয়। হল! সউন্দলে ! এখ এব দ্বাব মুস্ত্বঅং চিটঠ। 
শকু। কিংনিমিত্বম্? 

প্রিয়। জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো৷ বিঅ অঅং কেসরুকৃখমো 
পড়িভাদি। ৃ 

শকু। অদে| কৃখু পিয়ন্বদাসি তুমমূ। 

রাজা। প্রিয়মপি তথ্যমাহ শকুস্তলাং প্রিয়ংবদা!। অস্তাঃ খলু_ 

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু। 

কুহুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমলেযু সমমদ্ধম্॥ 

অন। হলা সউন্দলে ! ইঅং সঅংবরবহু সহআরস্স তুঁএ কিদণা 

মহেআ! বণজোধিণী ত্তিণোমালিআ! নং বিস্মরিদা সি। 

শকু। তদা অত্তীণং পি বিশ্থমরিবস্সং | € লতামুপেত্যাবলোক্য চ 
হলা রমণীএ কৃখু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সঘুত্টো। 

গৃৰকুস্থমজোববণ! বণজোসিণী বন্ধপল্লবদাএ উবভোঅক্থমো মহমারো। 

( ইতি প্যন্তী তিষ্ঠতি ) | 
সপ পীপল পাপী পাপা পেশ শিসপীপিশপপপসলা পা 

কম্পিত গল্পষরূপ অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া যেন কি বলিতেছে; আমি উহাবে 

আদর করি। ( এই বলিয়া তাহার নিকটে গমন )। 

প্রিয়। অয়ি শকুস্তলে ! এইখানে কিয়ৎক্ষণ থাক। 

শকু। কেন? 

প্রিয়। তুমি নিকটে থাকিলে,এই বকুলবৃক্ষ লতাসহকৃত বলিয়া বোধ হই 

শকু। এই জন্তই তুমি প্রিয়ংবদ| নামে অভিহিত হইয়া থাক। 

রাঁজা। প্রিয়ংবদা! ঠিক কথাই বলিয়াছে। কারণ, শকুন্ধণার অধর! 

নবীন পল্লবের ন্যায় লোহিতবর্ণ, বাহুযুগল কোমল শাখাঘয়ের তু এবং পু 

্টায় বাঞনীয় যৌবন যেন দেহে নিবন্ধ রহিয়াছে। 

অন। সবি শকুন্তলে! সহকার-বৃক্ষের এই দ্বয়ংবর-বধ নবমালিকাকে « 

তোধিদী নামে সম্বোধন করিয়া থাক ইহা কি তুমি বিস্বৃত হইয়াছ? 

শকু। তাহা হইলে আমি নিেকেও ভুলিয়া যাইব।. (নবমানিকার নি 

গমন ওষব্নন করিয়া) সথি! অতি রমমীয় লময্ে এই লতাপাদপ-ম
িখুনেরি 

ছে এই বদগোতিনী কা দ্র বৌদদ গো 
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প্রিয়। (ঈশ্মিতম্) অনসুএ! জানাসি কিন্িমিত্তং সউন্দলা বগ- 

জোসিণিং অদিমেত্তং পেক্খদি তি? 

অন। গণক্থুব্ভাবেমি। কহেহি। 

প্রিয়। জহ বণজোসিণী অণুরূবেণ পাঅবেণ সঙ্গদা। অৰি ণাম 

এবং অহং বি অত্তণো অগুরূবং বরং লহেঅং ত্তি। 

শকু। এসো! ণুণং তুহ অত্তগদো মনোরহো। 

( ইতি কলসমাবর্জয়তি ) 

রাজা। অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসস্তবা স্যাৎ। অথব| 

কৃতং সন্দেহেন। | 

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা, যদার্য্যমহ্যামভিলাধি মে মনঃ। 

মতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তযু, প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥ 

তথাপি তন্ততঃ এবৈনামুপলপবস্তে । 

7 পলি ততিশি ৩ শি ৩৪ ৮টি উঠ এ তিন শশা িোসিস্পিপপপীস্পী পিল পাস 

গর্ব ধারণ করাতে সহকার-বৃক্ষও উপভোগ-যোগ্য হইয়াছে । ( দেখিতে দেখিতে 

দগায়মান হইলেন )। 

প্রিয়” (সহান্তে) অনস্ুয়ে ! এই বনতোধিণীকে শকুস্তলা! কেন এত আদরে 

মহিত দেখে, তুমি জান? | | 
অন। আমি তাহ। বুঝিতে পারি না, কেন বল? 

প্রি়। শকুন্তল! মনে ধরে এই বনতোধিণী যেমন অনুরূপ বৃঙ্গের সহি 

* মিলিত হইয়াছে, আঙ্নিও সেই প্রকার আত্মান্রূপ বর লাভ করিব। 

শকু। ইহা নিশ্চয়ই তোমার নিজের মনোগত অভিপ্রায় । (এই বলিয়। জজ 

মেনে প্রবৃত্ত হইলেন )। 
রাজা। বোধ হয়, শকুন্তলা কুলপতি কথের অপবর্ণানারীজাত কন্তা হইবেন 

কিংবা সনেহে প্রয়োজন কি? আমার পবিত্র চিত্ত ধন এই শকুত্্লাতে অন্ভি 

নাধী হইয়াছে, তখন ইনি ক্ষত্রিয়-জাঁতির বিবাহের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কারণ 
াদিগের যেখানে সংশয়, সেইখানেই প্াহাদিগের চিততবতিই সবির-নিশ 
নি হয়। তাহা হইলে ইহার পরিচয় সম্যক অবগত হই 

বৈ। | | ৫ * হা 
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. শকু। (সসং্রমম্) অন্মো! সলিলসেঅসন্তমুগ্গদে। গোমালিম' 
উজ.বিঅ বণং মে মহুঅরো! অহিবটই। হেতি ভ্রমবাধাং নাটয়তি)। 

রাজা । ( সম্পৃহং বিলোক্য ) সাধ্বসারাধনমপি রমণীয়মস্তাঃ। 
5 যতো যতঃ ষটচরণোইভিবর্ততে, ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা। 
_ বিবন্তিতত্ররিয়মণ্ত শিক্ষতে, তয়াদকামাপি হি দৃষ্িবিভ্রমম্॥ 

অপি চ-(সাসুয়মিব )- 

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং, 
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণাস্তিকচরঃ | 

করং ব্যাধুদ্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ববস্বমমধরং, 
বয়ং তত্বান্বেষাম্মধুকর হতান্বং খলু কৃতী ॥ 

শকু। ণ এসে! ধিট্রো বিরমদি। অঞ্দো গমিস্সং। ( পদাস্তারে 
স্থিতবা সমৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদোবি আজচ্ছদি। হলা! পরিত্বাহ 
মং ইমিণ! দুবিবণীদেন দুটঠমহুঅরেণ অহিহ্অমাণং । 

শকু। অহো! জলসেক হেতু উদ্বিগ্ন (চঞ্চল ) হইয়া একটি ভ্রমর উড়িনা 

আসিয়া আমার মুখের উপর পড়িতেছে। (ভ্রমরক্কত বাধার অভিনয় )। " 

রাজা। (সম্পৃহলোচনে দেখিয়। ) অহে!! এই শকুন্তলাকে ত্রমরে উদ 

করাতে যে ইহার বিরক্তিবোধ হইতেছে,ইহাও দেখিতে মনোহর | ভ্রমর যে দিকে 

উড়িয়া যাইতেছে, ইনিও সেই দিকে আপনার চপনযৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন? 

নুতরাং উহার জয় বক্রীভূত হইতেছে । এই প্রকারে অনিচ্ছাস্বেও ইনি যেন 

স্তরে ঘৃষ্টবিলাস শিক্ষা! করিতেছেন । ( অয় সহকারে ্ রমরকে উদ্দেশ করিয়া 

হে মধুকর! তুমি শবুন্তলার চপল অপাঙ্গমঙ্ত সকল্প নেত্র পুনঃ গুন; শরণ 

করিতেছ এবং কর্ণ-সমীপে ভ্রমণ পূর্ব নির্জনে রহস্তালাপীর ঠায় মৃহষরে শ 

কৃরিতেছ ; যখন ইনি হস্তসঞ্চালন করিতেন, তুমি তখন ইহার সর্বস্থধন অধরুধা 

পান করিতেছ ; সুতরাং এই ফলভোগ হেতু তুমি ক্ৃতক্কত্য।. 

., শকু। সখি! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই ষ্ট মধুকর আমায় উদ করিয়া 

তুলিল। আঃ! যে দিকে বাই, এক্উও সেই দিকে উপস্থিত হয়। 



অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ। ৮২৭ 

উতে। ('সম্মিতম্) কা বমং পরিত্তাহুং। হৃস্সন্দং অকন্দ। 

মরকৃখিদববাণি তবোবণাণি নাম। 
রাজা। অবসরোহয়মাত্মানং প্রকাশয়িতূম্। ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। 

র্দোক্তে স্বগতম্) রাজভাবন্তৃতিজ্ঞাতো ভবে । ভবতু, এবং তাবদতি- 

৷ 
শকু। (পদাস্তারে স্থিত্বা সদৃষ্িক্ষেপং) কহং ইদো বি মীং অণুসরদি। 

রাজা । ( সত্বরমুপক্তত্য ) 
কঃ পৌরবে বন্ত্বমতীং শাদতি শাসিতরি দুব্বনীতানাম্। 

অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধান্্র তপস্থিকন্যান্তু ॥ 

(সর্ব রাজানং দৃষ্ট। কিঞ্িদিব সন্তান্তাঃ )। 
অন। অঞজ্জ! ণক্খুকিংবি অচ্চাহিদং । ইঅং ণো পিঅসহী 

হমরেণ অহিহ্অমাণা! কাদরীভূদা। (ইতি শকুস্তলীং দর্শয়তি )। 
রাজা। ( শকুন্তলাভিমুখো ভূত ) অয়ি! তপো বদ্ধতে ? . 

ঘন্তকে ডাক। কেন না, রাঙ্জারাই আশ্রমের রক্ষক। তিনি তোমাকে পরি- 

[1 করিব্নে। 
রাজা। প্রকান্ঠে উপস্থিত হইবার এই উপযুক্ত অবসর। ভয় নাই, ভয়. 

নাই-(অর্দোক্তি করিয়াই স্বগ্নত) এ প্রকার করিলে আমি যে রাজ। তাহা. 

কাশ পাইবে। যাহা হউকু, অতিথির ব্যবহার প্রদর্শন করা যাউক।, 
শকু। (এক পদ ঢুরে গিয়া দৃ্টক্ষেপ পূর্বক ) আঃ! এই ছুষ্ট মধুকরাঁএধনও | 

নিত হইতেছে না, আমি এখান হইতে অন্যাত্র যাই। 
রাজা। (স্বর উপস্থিত হইয়া) ছুধিনীতের শাসনকর্তা পুরুবংণয় রাজার, 

শাদনকালে সরলন্বদয়া। তাপসবালাদিগের প্রতি এইরূপ অসদ্ধ্বহার করে, এমন, 

দাধ কাহার? ( রাঙ্জাকে দেখিয়া সকলের সসন্ত্রমে অবস্থিতি ) 
অন। আর্য! কোনরূপ অত্যাহিত ঘটে নাই। আমাদিগের ' এই প্রিষ়- 

ী ধুকর কর্তৃক আকুল হইয়। কাতর হইয়াছেন । ( এই বলিয়া শকুম্তলাফে 
দেখাইয়া দিল)। * | 

ূ মা ,(শকুস্তলার প্রতি পাত করিয়া) অয! আপনার তগন্থা। ' 
তো | 
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( শকুস্তল! সাধ্বসাদবচন! তিষ্ঠতি ) 
অন। দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ। হল। সউন্দলে ! গচ্ছ উড়মং 

ফলমিস্সং অগৃঘং উবহর। ইদং পাদৌদঅং ভবিস্সদি। 

 রাজা। ভবতীনাং স্থুনূতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্। 
প্রিয়। তেণ হি ইমস্সিং পচ্ছাঅসীঅলা এ সত্তববেদিআএ যুনত্বমং 

উববিসিঅ পরিস্সমবিণোদং করেছু অজ্জ। 

রাজা। নূনং যুয়মপ্যনেন কর্মণা পরিশ্রান্তাঃ। 

অন। হল! সউন্দলে! উইদং পো পক্জ্ববাসণং অদিহীণং। এথ 

উপবিসন্ধ। ( ইতি সর্বেব উপবিশস্তি )। 
শকু। (আত্মগতম্। ) কিং ণু কৃখু ইমং পেকৃখিঅ তবোবণ- 

বিরোহিণো বিআরস্স গমণীঅ দ্ষি সংবুত্তা । 

রাজা। (সর্ববা বিলোক্য ) অহো, সমানবয়োরূপরমণীয়ং ভবতীনাং 
সৌহবনদম্। 

( শকুস্তলার সভয়ে নীরবে অবস্থিতি )। 

অন। এখন অতিথিবিশেষ প্রাপ্ত হওয়াতে তপস্তা বন্ধিত হইল। শবুন্তনে! 

তুমি শীত্্ কুটার হইতে ফল ও অর্থপাত্র লইয়া আইস; এই ঘটের জল গানো?ক 
হইবে। * 

রাজা । আপনাদের মিষ্টসম্তাবণেই আমার আতিথ্য হইয়াছে। 

প্রিয়। তবে আর্ধ্য এই ছায়াণীতল সপ্তপর্ণবেদিকায় মুহূর্তকাল উপবেশন 

করিয়া] পরিস্রান্তি দুর করুন। | 

রাজা। তোমরাও এই জলসেচনকর্ণে নিযুক্ত থাকিয়া নিশ্যই গরিতা 

হইয়াছ। 
: অন। অয়ি শকুস্তলে ! অতিথির অভিপ্রায়মত কার্য্য করা আমাদের কর্তব্য 

অতএব আইস, আমরাও উপবেশন করি (সকলের উপবেশন )। 

শকু। (স্থগত ) * এই ব্যক্তিকে দেখিয়। আমার হৃদয়ে আশ্রমবিরুদ্ধ তাখের 

উদয় হইতেছে কেন? 

রাজা। (সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো! সমান বাম ৫ 

সমান রূপ ঘারা তোমাদিগের পরস্পরের প্রণয় পরম শোভনীয় হইয়াছে। 
18688558685 

* জভিনয়মময়ে কোন নট সমীপন্থ যাস্টিদিগের মিকট গোগন করিবার মঠ 

&ে বিষয্বিশেষের জান্সোলম করে, তাহাকে গত বা! খাত, কছে। 

নে ধরনে 
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প্রিয়। ( জনান্তিকম্ ) অণসুএ! কো ণু ক্খু এসো মনুরগন্তীরা- 

কিদী চউরং পিঅং আলবন্দো৷ পহাবন্দো!। বিঅ লক্খীঅদি 
অন। (জনাস্তিকম্) সহি ! মম বি অথি কোদৃহলং। পুচ্ছিস্সং দাব 

৭ (প্রকাশম্) অজ্জস্স মন্ুরালাবজণিদে বীসস্তো মং মন্তাবেদি কদয্রো 

শজ্জেণ রাএসিবংসো। অলঙ্করীঅদি ? কদমো বা বিরহপজ্জুস্থুঅজণো। 

কিদো দেসো, কিং ণিমিত্বং বা স্বউমারদরো বি তবোবণপরিস্সমস্স 

অত্ত। পদং উবণীদে। ? 
শকু। (আত্মগতম্) হিহঅ! মা উত্তম্ম। এসা তুএ চিস্তিদাণি 

অণসূআ মন্তোদি । 

রাজা । ( আত্মগতম্) কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি? কর্থী 
বাস্মাপহারং করোমি ? ভবতু এবং তাবদেনাং বক্ষ্যে। ( প্রকাশম্) 

তবতি যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞ| ধর্্মাধিকারে নিযুক্ত; সোহহমবিদ্বক্রিয়োপলস্তায় 
ধর্মারণ্যমিদমায়াতঃ | 

_ প্রিয়। (জনাস্তিকে) * এই ব্যক্তির আকৃতি নয়নগ্রীতিকর, ইহাষ্ি হঘ্- 
গত তাবও গম্ভীর, ইহাকে প্রতাপশালী দেখা যাইতেছে ; ইহার আলাপও মধুর 

ও াত্ূর্ণ | 

অন।' (জনাস্তিকে) সখি! আমারও কৌতুহল জন্বিয়াছে। ইহাকে বিশেধ- 
রূপে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে হইবে । (প্রকান্তে) আপনার মিষ্টস্তাষণজনিত 

বিশ্বাস আমাকে আলাপ করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিতেছে । আপনি কোন্ রাজধি- 

কু অনস্কৃত এবং কোন্ রাজ্যই বা! নি্জবিরহে উৎ্কন্টিত করিয়াছেন আর কি 
কারণেই বা স্ুকুমারদেহ হইয়! তপোঁবনে আগমনরূপ পরিশ্রম-স্বীকারে জাম্মাকে 

নিু্ত করিয়াছেন? 
শকু। (আত্মগত) হৃদয় ! উৎকণিত হইও না, তুমি যাহা ভাবিয়াছিলে, 

ঘনহয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছে । 

বাজা। (আত্মগত ) এখন কি বলিয়৷ মিথ্য। করিয়। াননাররি নিই? 

মিজ পরিচয়ের অপব্যবহার করি কিরপে? যাহা হউক, ইহাদিগের দিকট ই 
ইবলি। (প্রকাশ্থে) আমি পুরবংদীয় রাজ! (ছ্ কর্তৃক রাজকার্ধা 
৬ নিকট অন্ত ব্যকির কতিগোচর দা না হয়, এইরূপ গোপনে গরম্পর কখোপকখনেয় নী' 

ক। ৯. 
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অন। সণাহা দাণিংধল্মচারিণে। | 

| ( শকুস্তলা শৃক্গারলজ্জাং নাটয়তি ) 
সখ্যো। (উভয়োরাকারং বিদিত্বা জনান্তিকম্) হলা সউদ্দবৈ। 

জই এ অজ্জ তাদে! সপ্রিহিদে। ভবে? 
শকু। ( সরোষম্) তদে। কিং ভবে ? 

সখ্যৌ। ইমং জীবিদসববস্সেণ বি অদ্রিধিবিসেসং কদণং করিস্সদি। 
। শকু। তুদ্ধে অবেধ। কিং বি হিঅএ করিঅ মন্ত্েধ। গা বোবা 

হণিস্সং। 
রাজা । বয়মপি তাবঙ্বেত্যোঃ সখীগতং পৃচ্ছামঃ। 

সথ্যো। অজ্জ! অণুগ্গহো বিঅ ইয়ং অবভর্থণা। 
রাজা । ভগবান্ কাশ্বপঃ শাশ্বতে ব্রন্মণি বর্ততে। ইং চবঃ সথী 

ত্দাতজেতি কথমেতৎ ? 

পর্ধযবেষ্ঠণে নিযুক্ত আছি? যজ্ঞাদিক্রিয়া নিব্বিপ্রে সম্পাদিত হইতেছি কি না) 
তাহাই দেখিবার জন্য এই ধর্ম্যারণ্যে উপস্থিত হইয়াছি। 

অন। ইদানীং ধর্মচারিগণ সনাথ হইল। 
(শকুত্তলার যনোবিক্কতিজনিত লজ্জা! প্রকাশ) 

সখীদ্যয়। (রাজা ও শকুস্তলার আকৃতি বুঝিয়া জনাস্তিকে ) অয শবুন্তনে! 
যর্দি এখন পিতা কথ এখানে আসিয়া উপস্থিত হন? 

শকু। (সকোপে) তাহাতে কি হইবে? 

সধীদ্ঘয়। তাহা হইলে জীবনসর্বন্ব দিয়াও এই অতিথিবিশেষকে কৃতার্ধ 

করিবেন । 

শকু। তোমরা এখান হইতে চলিয়। যাও, কি মনে করিয়া তোমরা এ কথ 
বলিতেছ? আমি তোমাদিগের কথা শুনি না। 

রা্া। আমি তোমাদিগের এই সবীসন্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে 

ইচ্ছা! করি। 
সখীঘয়। আর্ধ্য ! এ প্রার্থন৷ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহমাত্র। 

রাজা। তগবান্ কথ চিরর্রহ্ষরয্যাহুষ্ঠানে অবস্িত। ইহাই ্ রসিদ্ধি গাছে! 

তোমাদিগের এই সী তাহার কন্তা, ইহা-কিল্পেলতব? 
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অন। স্তণাছু'অজ্জে! | অখি কো বি কোধিে তি গোত্বণামহেতো 

মহপহাবো রাএসী। 
রাজা। অস্তি। শ্রায়তে। 

ভন। তং ণো পিঅসহীএ পহবং অবগচ্ছ। উজ ঝিআএ সরীর- 

'বডঢণাদিহিং তাদকস্সবো সে পিদা। 

রাজা। উজ.বিতশবেন জনিতং মে কুতৃহলম্। আমূলাচ্ছে তুমিচ্ছামি। 

অন। স্থণাছু অজ্জো। গোদমীতীরে পুরা! কিল তদ্ন রাএসিণে 

টগৃগে তবসি বট্টমাণস্স কিংবি জাদসঙ্কেহিং দেবেহিং মেণআ! ণাম অচ্ছরা 

পেমিদা ণিঅমবিগ্ঘকারিণী | 

রাজা । অস্ত্েতদন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্। 

জন। তদো বসস্তোদারসমএ সে উম্মাদইত্তঅং রূবং পেকৃথিঅ। 
(ইত্যার্দীক্তে লজ্জাং নাটয়তি )। 

রাজা। পরস্তাদবগম্যতে এব, সর্ববথাপ সরঃসম্তবৈষা । 
রা 

শশী শশী পিসী শিপ 

অন। আর্য) শ্রবণ করুন। কুশিকরাঁজের পুত্র বিশ্বামিত্র নামে এক মহা 
্রভাবশানী রাজধি আছেন । 

বাজা। “আছেন, শ্রুত আছি। 
অন। তিনিই আমার্দিগের প্রিয়সধীর পিতা জানিবেন। ইহার জননী 

মনকা প্রসবাস্তে ইহাকে পরিত্যাগ করিলে, পিতা কথ ইহার পালন ও বর্ধন 
করেন) সুতরাং এখন তিনিই ইহার পিতা । | 
* রাজা। ইহাকে জননী পরিত্যাগ করেন শুনিয়া আমার কৌতুহল জন্মি- 
ছুছে। অতএব আমূল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা! করি। 
_ ঈন। আর্ক) শ্রবণ করুন। পূর্বে সেই রাজধি বিশ্বামিত্র কঠোর তপন্তায় 
মি হন। তাহার তগস্তা। দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণ তাঁহার তপস্তার বিশ্ব- 
'পাদনের জন্য মেনকানায়ী অপ্পরাকে প্রেরণ করেন। 

ঘঙ্জা। দেবগণের অন্যের তপস্তা্নিত ভয় সর্বদাই এইরূপ দেখা যায়। 
নন। অনন্তর মনোরম বাসস্তিক সময়ের উদয় হইলে তাহার রূপ দেখিয়া: 
কার অর্ধোি করিয়া অনার জজজাতিনয়) - ও 
া্া। তাহার পর সমস্বই বুদ্ধিতে গারিয়াছি । সর্বধা ইনি অপ্পরার গর্জাতা।.. 
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* অন। অহইং। 

ক্লাজা। উপপদ্ভতে। 

মানুষীভ্যঃ কথং বা স্যাদস্য রূপস্থা সম্তবঃ। 
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বস্থধাতলাৎ ॥ 

( শকুন্তলাধোমুখী তৃত্বা তিষ্ঠতি ) 
রাজা। ( আত্মগতম্ ) লন্ধাবকাশো! মে মনোরথঃ। কিন্তু সখ্যা 

পরিহাসোদাহতাং বরপ্রার্থনাং শ্র্বা ধূতদ্বৈধীভাবকাতরং মে মনঃ। 
প্রিয়। (সম্মিতং শকুন্তলাং বিলোক্য নায়কাভিমুখী তৃত্বা) পুণো বি 

বত্তকামো৷ বিঅ অজ্জে 
( শকুস্তল! সখীমন্তুলা তর্জজয়তি ) 

রাজা। সম্যগুপলক্ষিতং ভবত্যা। অস্ত্ি নঃ সচ্চরিত শ্রবণলোভা- 
দত্যদ্রূপি প্রষ্টব্যমূ। 

অন। অলং বিআরিঅ অণিঅন্তণাণুজোও তবস্সিঅণো ণাম। 
আপা তাশিশীপশী পিসী এ পাপিসাপাপাসপীশীীীীটী শী তি পিশিশী 

অনহ্য়া। হা। 

রাজা। ইহ। বিলক্ষণ সম্ভব । অগ্গরার গর্ভজাত না হইলে এরপ সৌন্দর্য 

সন্তবে না। মানুবীতে কদাচ এ প্রকার সৌন্দর্য্য সম্ভবে না। প্রতাঁবতী দৌদা 

মিনী কখন তৃতল হইতে আবিস্ভূতি হয় না। 
( শকুস্তলার অধোমুখীভাবে অবস্থান) 

রাজা। (আত্মগত ) আমার মনোরথসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল। কিঃ 

সখী দুইটির বরপ্রার্থনারূপ বিদ্রপবচনে আমার চিত্তে দ্বিধীতাব উপস্থিত হই 

ক্লেশ গ্রান্ত হইতেছে। 

্রিয়। (সহান্তে শহুত্তলার দিকে নেত্রপাত পূর্বক রাজার অভিমুখী হা! 
আর্য যেন পুনরায় আর কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। 

(শকুন্তলা কর্তৃক অঙ্ুলী দ্বারা নধীকে ভর্জান ) 

রাজা। তুমি ঠিক বিবেচনা করিয়াছ।: স্চরিত-শ্রবণনোগে 

পরও কিছু জিজান্ক আছে। ৫ নু রি 

রিয়। বিচারে আব্ঠক কি? তাপে কোন বিষয় নিজাগা 5 

কিছু বাধ! নাই। | 
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রাজা | ইতি সখীং তে জ্ঞাতুমিচ্ছামি। 
বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমা প্রদানাদ্্যাপাররোধি মদনস্ নিষেবিতব্যম্। 
অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণবল্পভাভিরাহে! নিবতস্তি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ॥ 
প্রিয়। অজ্জ! ধম্মচরণে বি পরবসো অঅং জণো। গুরুণো উপ 

দে অপুরববরপ পদাণে সঙ্কপপো। 

রাজা। ( আত্মগত্তম্ ) ন খলু ছুরবাপেয়ং খলু প্রার্থনা । 

তব হৃদয় সাভিলাষং সংপ্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাত; 
আশঙ্কসে বদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রতুম্ ॥ 

শকু। (সরোষমিব ) অণসূএ! অহং গমিস্সং | 
অন। কিপ্রিমিত্ং ? 

শকু। ইমং অসংবদ্ধপপলাবিণিং বিঅম্বদং অজ্জাএ গোদমী এ 
পিবেদইস্নং | 

পল শাস্পীসপ সি পিসির 

রাজ] । আমি তোমাদের এই নী বিষয়ই জানিতে ডা রর | যত দ্বিন 
ভমাদের এই প্রিয়সখী সং্পাত্রে প্রদত্ত না হন, তত দিন কি মদনের কার্ধ্য: 
ধরোধী এই ব্্ধচ্যর্ূপ তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন? কিংবা ইহীর 
নযুগল ধীহাদিগের নয়নের সদৃশ, সেই সমস্ত মৃগাঙ্গনাদিগের সঙ্গে নৈতিকব্রত- 
রী হইয়া আজীবন এই তপোঁবনে অবস্থিতি করিবেন ? 

প্রিয়। আর্ধ্য | ধর্শান্্ঠানেও আমাদিগের এই সখী পরাধীনা। স্বাধীন- 
ঠাবে ইনি নিজে বিবাহ “করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু পিতা ক সংকল্প করি- 
[ছেন, অনুরূপ পাত্রে ইহাকে সম্প্রদান করিবেন। 

দাজা। (স্বগত) আমার প্রার্থনা বোধ হয় দুর্লত হইবে না। হে হৃদয়! 
সিনা পূর্ণহইবে বলিয়া আশ্বস্ত হও, এখন সন্দেহ দূর হইল ; তুমি যাহাকে অন্ছি, 
রে স্পর্শ করিতে ) আশঙ্কা! করিতেছিলে, এখন তাহ! স্পর্ণযোগ্য রত্বে পরি-, 
তহইল। 

হি। (সরোষে) অনসথয়ে! আমি এখান হইতে ফাই। 
মন। কেন? 

3 +হ। এই প্রিযংবদা নিতান্ত অ্ংবন্ধ গ্রলাপ বকিতেছে। আর্য টিন কট যাইয়া মি সম বলি 



৮৩৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অন। সহি! ণজ্ত্তং তে অকিদসক্কীরং অদ্দিহিবিসেসং বিসজ্ভ্িঅ 

সচ্ছন্দদে! গমণম্। 

(শকুন্তলা ন কিঞিছুক্ত। প্রস্থিতৈব ) 

রাজা। (গ্রহীতুমিচ্ছন্নিগৃহাত্মানমাত্মগতম্) অছো! চে্টপ্রতি 

 ূপিকা কামিজনমনোবৃত্তিঃ । অহং হি-_ 

অনুযাস্তম্মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ। 

স্থানাদনুচ্চলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ॥ 

প্রিয়। (শকুত্তলাং নিরধ্য ) হলা ! ণ দে জুত্ং গন্তং। 

শকু। (সন্রভঙ্গম্) কিং পিমিত্ং? 

.. শ্রিয়। রুক্খসেঅণে ছুবে ধারেসি মে। এহি দাব অন্তাণং 

: মোআবেহি তদো গমিদ্সসি। ( ইতি বলাদেনাং নিবর্তয়তি )। 

রাজা । ভদ্রে! বৃক্ষসেচনাদেব পরিশ্রান্তামত্রভবতীং লক্ষয়ে। 

তথা হ্ন্াঃ-- 
মি 3১

0 
পপশিতপাশ পাশ াতা 

অন। সথি। এই অতিথিবিশেষের সৎকার না করিয়া ইহাকে গর্রত্যাগ 

। পূর্বক স্বেচ্ছায় চলিয়া যাওয়া! তোমার উচিত নয়। 

( উত্তর না দিয় শকুত্তলার গমনোদ্যোগ ) 

রাঁজী। (শকুত্তলাকে ধরিতে ইচ্ছা করিয়াও পুনরায় আত্মাকে নিগৃহীত 

করিয়। আত্মগত) অহো! কামিজনের মনোবৃত্তি চেষ্টার অনুগামিনী। কেন না, 

আমি সহস। এই তাপসবালা শকুত্বলার অনুগামী হইয়া! আবার ধৈর্যাহকারে 

অনুসরণের বেগ নিবারণ পূর্বক আপনার উপবেশনস্থণ হইতে গদমা না যাই 

লও যেন পুনরাঃ প্রত্যাগত হইয়া নিদস্থানেই বসিলাম। 

প্রি়। (শকুত্তলাকে ধরিয়া! ) তোমার চলিয়। যাওয়। অকর্তৃব্য। 

শকু। (ভ্রতঙ্গী করিয়া) কেন? 

প্রিয়। তুমি আমার ছুটি কলস জল ধার করিয়াছ, তাহা শোধ ন করি 

যাইতে পারিবে না ( বলপূর্বক শকুদ্তলার গমনরোধ) 

.. স্বাছা। ভত্রে! বৃক্ষে জলসেচন হেতু তোমাদের সথীকে গরিশ্রা থেং 

 হইতেছে। ও দেখ, বাঁর বার জরপূর্ণ কলম বহন করাতে ইহীর বাধ 

ও বগল, অবনামিত হইয়াছে, বর্ণ করুম. অধিক টি 
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অস্তাংসাবততিমাত্রলোহিতলৌ বাহু ঘটোতক্ষেপণী 
দষ্ভাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ। 
আস্তং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্্মান্তপাং জালকং, 

বন্ধে অ্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূর্দজাঃ ॥ 
তদহমেলামনৃণাং করোমি। (ইত্যন্ুরীয়ং দাতুমিচ্ছতি )। 

( উতে নামমুদ্রাপরাণ্যনুবাচ্য পরস্পরমবলোকয়তঃ ) 

রাজা । অলমন্তানম্যথা সম্ভাব্য । রাজ্জঃ প্রতিগ্রহোহয়মিতি রাজ- 

পুরুষং মামবগচ্ছত। | 

প্রিয়। তেন হি ণ অরিহদি এদং অঙ্গুলীঅঅং অঙ্গুলীবিঅঅং। 

অজ্জস্স বঅণেণ অরিণা দাণিং এসা। (কিঞ্িদ্বিহস্থ ) হল! সউন্দলে ! 

মোইদা সি অগুঅম্পিণা অজ্জেণ অহবা মহারাএণ। গচ্ছ দাণিং। 

শকু। (আত্মগতম্) জই অশুণো পহবিস্সং। (প্রকাশম্) কা 

তুমং বিসজ্জিদববস্স ন্ধিদববস্স বা? | 
রাজা। ( শকুন্তলাং বিলোকাত্সগতম্) কিংন খলু যথা বয়মন্তাং 

করিয়াছে, নিশ্বীস-গ্রশ্থাস স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর হওয়াতে কুচ- 

[গর কম্পিত হইতেছে; বদনমগুলে ধর্মবিন্দু উৎপন্ন হওয়াতে যেন কর্ণপুটস্ 
শিরীষপুপের অবরোধকারী অস্মুট কোরকের ন্তায় দৃষ্ট হইতেছে এবং কেশপাশ্ 
খিধিল হওয়াতে এক হস্ত দ্বারা উহা সংষমিত করিতেছেন ; অতএব আমি ইহাকে 
যুক্ত করিয়া দিতেছি। (এই বলিয়া! নিজ অঙ্গরীয় দান)। 

( উভয়ে রাজনামাক্কিত মুদ্রা দেখিয়া! পরম্পর মুখাবলম্বন ) 
॥ রাজা। ইহাতে দ্বিধা মনে করিও না। আমাকে রাজপুরুষ বলিয়া! জানিও 
এহনরী রাজদত্ত। 

পিয়। তাহা হইলে এ অন্গরীয় অঙ্গুলী হইতে বিষুদ্ধ কর! উচিত নহে। 
নপনার মিষ্টসন্তাযণেই শকুন্তলা অখনী হইলেন (কিঞিৎ হান্য করিয়া) অয়ি 

| এই দয়াশীল আর্ধ্য '্মধব! মহারাজ কর্তৃক তুমি ধণমুক্ত হইলে। এখন 
| * 

 উন। (শ্বণত), যদি'আমার ক্ষদৃতা ধাফিত। (তাহা হইলে যাইতাম )। নান) পরিত্যা তে বুদ্ধ করিয়া রাখিতে তোমার কি অধিকার... রাঙা (শরুততলাকে দৈখিযালত) ইহার উপয়. আমার যেন অন্যত্র 



এবমিয়মপ্যন্মান্ প্রতি তথা স্যাৎ। অথবা লব্ধাবকাশা" মে প্রার্ঘ 
কৃত 

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি চেদবচোভিঃ, 

কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে। 

কামং ন ভিষ্ঠতি মদাননসংমুখীনা, 
ভূয়িষ্টমন্যাবিষয়া! ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥ 

(নেপথ্যে) ভো ভোস্তপস্বিনঃ ! সম্মিহিতান্তপোবনসব্বরক্ষায়ৈ তব 

প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পাখিকে ছুত্বস্তঃ। 

তুরগখুরহতস্তথা হি রেণুব্বিটপবিষক্তজলার্দরবন্ধলেষু। 
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ, শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রমেঘু। 

অপি চ-_ তীনব্রাঘাতপ্রতিহততর; স্বন্ধল গ্নৈকদন্তঃ, 
পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসপ্জাতপাশঃ। 
মূর্থো বিশ্বস্থপস ইব নে। ভিন্নসারঙ্গযুখো, 

ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ | 

আমার উপরে কি ইহার সেইরূপ অনুরাগ হইবে? অথবা আমার প্রার্থনার 
এখন উত্তম অবসর কেন না॥ এই শকুন্তলা! আমার বাক্যের সহিত নিজের বাকা 

মিশ্রিত করিতেছেন না (উত্তর দিতেছেন না) সত্য, কিন্ত আমি যখনই কোন 

কথ! বলিতেছি। তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছেন ; আমার মুখের 

সন্ুখব্তিনী হই দাড়াইতেছেন ন|; কিন্তু ইহার দৃষ্টি অন্ত বিষয়েও অধিকন্গণ 
নিবিষ্ট থাকিতেছে ন। 

নেপধ্যে। ওহে তাপপগণ! আশ্রমের নিকটস্থ জীবসমূহের রঙ্ষর্থ মকণে 

বন্ববান্ হউন; মৃগয়াবিহারী দুম্বন্ত রাজ উপস্থিত হইয়াছেন। এ দেখ, বৃক্ষপাথাহ 

আর্জ বলের উপর যেমন শলভ পতিত হয়, সেইরবপ সন্ধ্যাকালীন অরুণতুল 

প্রতাসম্পর় অশ্বধুরোখ ধূলিজাল পতিত হইতেছে । এ দেখ, পুরোব্ী বক্ষে 

দারুণ আহাত গ্রাণত হওয়াতে হস্তীটির একটি দত্ত তথ হইয়া গিয়াছে আর অতিশয 
বেগে আকর্ষণ হেতু লতাবলয়-সকলেয় সম্পর্কবশে গাশবন্ধন সংগটিত বে 

দিয়া দৃগুখেরা ভীতিবির্তগাবে পলায়ন করিতেছে।: ফা খা, £ 



অভিজ্ঞানশকস্তলমূ। .. ৮ওখ, 

" (সর্বধাঃ কর্ণং দৰ্ব। কিঞ্চিদিব সন্ত্রান্তাঃ ) | 

রাজা। ( আত্মগতম) অহো! ধিক! পৌরা অন্মদন্থেষিণ- 
গ্রপোবনমূপরত্ধস্তি। এত তবতু। প্রতিগমিষ্তাম্তাবৎ। 

অন। অজ্জ! ইমিণা আরপ্অবৃত্তস্তেণ পঞ্জাউল ক্ষ অপু- 

জাণাহি ণো উডভঅগমণস্স। 
রাজা । ( সসন্ত্রমম্) গচ্ছন্ত্ ভবত্যঃ। বয়মপ্যাশ্রমগীড়া যথা ন 

তৰতি তথ] প্রফতিষ্যামহে । ( সর্ব্বে উত্তিষ্ঠস্তি) 

সখ । অজ্ঞ! অসম্তাবিদঅদিহিসক্কারা ভূআো বি পেক্খণণিমিত্বং 
পজ্জেমো অজ্জং বিবেছুং । 

রাজা। মা মৈবম। দর্শনেনৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোহম্মি। 
শকু। অণসুঞএ! অহিণবকুস্থঈএ পরিকৃখদং মে চলণং, কুরবম- 

সাহীপরিলগ্গং চ বন্ধলং। দাব পরিপালেধ মং জাব ণং মোআবেমি | 

তি 

[ইতি রাজানমেবাবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্বা সহ সখীত্যাং নিক্কান্তা । 
পপত পাশ পাশপাশি শিট শসা পপসিপী শিপ শী শিপ 

(সকলে সেই দিকে কান দিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন) 
রাঙ্গা। (আত্মগত) অহো। ধিক্ ধিক! আমার অদ্েষণ করিতে আসিয়া অন্ধ- 
রা আশ্রমের পীড়া উৎপাদন করিতেছে ।'যাহ] হউক, এখন প্রতিগমন করি । ' 
মর্ম। অর্ধ্য! বন্ঠ হস্তী আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে গুনিরা আমরা অত্ন্ত 
ঘ হইয়াছি। আমাদিগকে কুটারে যাইতে অনুমতি করুন। 

( নিরুদ্বিগ্রভাবে ) তোমরা যাও, যাহাতে তপোবনেরু পীড়া না ঘটে, : 
মিও সে বিষয়ে যত্ববান্ হই। (সকলের গাত্রোখান) 
দধ্য। আর্ধ্য! অতিথিসৎকার অনুষ্ঠিত হয় নাই। পুনরায় আপনাকে 

দি দিতে বলিতে লক্ষ হইতেছে । 
গাঙজা। এ কথা বলিও না। তোমাদিগের দর্শনেই আমি সতরুত হইয়াছি। 
শহ। অনসথয়ে! নবীন কুশাছ্থুরে আমার চরণতল ক্ষত হইয়াছে, এ দিকে 
ক শাখায় আমার পরিধেয় ব্ধল বাধিয়া গিয়াছে; আমি যতক্ষণ বন্ধল 
নারি, ততঙ্ষণ ভোমরা ছুইজনে কিফিৎ প্রতীক্ষা কর। 

৭ রাজাকে ছেখিতে দেখিতে ছলক্রেমে বিলবষ করিয়া সখী 
ধ্থান করিলেন ।) 



৮৩৮ কালিফাসের গ্রন্থাবন্পী। 

রাজা। মন্দৌত্ন্থক্যোহস্মি নগরগমনং প্রতি। 'যাবানুযাত্রিকান 

সমেত্য নাতিদুরে তপোবনম্য নিবেশয়ামি। ন খলু, শরোমি শকুন্তলা- 

ব্যাপারাদাত্মানং নিবর্তয়িতৃম। মম হি-_ 

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পম্চাদসংস্থিতং চেত) | 

চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্ত। 

[ ইতি নিঙ্রান্তাঃ সর্বেে। 
ইতি প্রথমোহঙ্কঃ। 

ররর 

দ্বিতীয়ো মাহক১। 

-2%57 

(ততঃ প্রবিশতি বিষগ্পো৷ বিদুষকঃ ) 

বিদু। (নিশ্স্ত) ভো দিট্ঠং। এদস্ন মিঅআসীলস্স রঠো 

বঅস্সভাবেণ পিবিবিধো! দ্দি অং মিয়ো! অঅং বরাহো অঅং স্লো তি 

মজ ঝঞ্ে বি গিক্মবিরলপাঅবচ্ছাআম্ বণরাইম্্ আহিগ্ীঅদি অড়বীদো 

অড়বীং। পন্তসঙ্করকলাআগি কড়,আগি গিরিণঈললাণি গীস্তি। অণি 
৮ শী পাশ 

স্পা শিশীপীশ পপেপিসপপিপাাপিশি 
টা? 

রাজা । আমার নগরগমনের ওৎনুক্য শিথিলু হইতেছে। এই তপোবনের 

অন্মতিদুরেই অন্থযাত্রীদিগকে রাখি । আমি শকুস্তলারপ বিষয় হইতে (তাহাকে 

না দেখিয়। ) কোনরূপেই আত্মাকে নিবন্তিত করিতে পারিতেছি না। আমার 

দ্বেহ অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে ? কি
ন্তু মন পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এত 

কুল বায়ু দ্বারা চীনদেশজাত (সস্ম) বস্ত্র যেমন নীয়মান হয়, আমার মনও শর 

'স্তলাদর্শন ধার সেইরূপ এই আশ্রমেই নীয়মান হইতেছে। 

বিুষক। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায়! 

গযারিয রাজার সহচর হইয়। আমি নিরতিগয রেশ পরা হাস ঁ 
০ হজ তত বমযলীতে রঙ্গের কী বিয়ল ).( কারণ? পনর 
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দবেগং সুদুমংসড়ুইটঠো আহারো অগহীঅদি। তুরগাণুধাবণকঞ্থিদ 
ংধিণো রত্তিষ্পি বি ণিকামং সইদববং পর্খি। তে মহস্তে এব পচ্চুলে 
'নীএ পুত্তেহিং সউণিলুদ্ধএহিং বণগাহণকোলাহলেণ পড়িবোধিদে ক্ষি। 

এণ দাণিং বি পীড়া ৭ ণিক্ষমদি। তদো গণ্ডস্স উবরি পিগুও 
(বৃত্তো। হিঝো কিল অঙ্গোন্থ ওহীণেন্থ তত্তহোদো মিআগুসারেণ 
নদ্সমপদং পৰিট্ঠ্দ্স তাবসকগআ সউন্দল] ণাম মম অধঞ্রদাএ দংসিদা। 

[ম্পদং ণঅরগমণস্ম মণং কহং বিণ করেদি। অজ্জং বি তস্স তং এবব 

ন্তস্তস্স অচ্ছীন্থ পভাদং আসি | কা গদী। জাব ণং কিদাচারপরিকমং 

গেকখামি। ( পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো বাণাসণহণাহিং জবণীহিং 

বপুপ ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এবব আজচ্ছদি পিঅব- 

য়া পড়িয়া গিয়াছে) এই সময়ে মধ্যাহকালে “এই মুগ, এই বরাহ, এই ব্যান?) 

এই অন্বেষণে কেবল বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে হইতৈছে। তীরবর্তী বৃক্ষ- 

মুলে পত্ররাণি জলে পতিত হওয়াতে সেই সংস্পর্শে জল কষায় হইয়া উঠিয়াছে, 
নেই জল পান করিতে হইতেছে ; অসময়ে আহার, তাহাও আবার অধিকাংশ 

ূন্যযাংদ; * মূগয়াকালে অশ্বারোহণে রাজার অন্্ুগমন করিয়। অঙ্গপন্ধি সকল 

দিধিল হইয়। গড়িয়াছে; ইচ্ছানুরূপ পর্য্যাপ্ত নিন্র! হয় না। তাহার উপর আবার 

পত্র ব্যাধের! বনমধ্যে পক্ষী ধরিবার জন্য উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের ফোলা- 
[ন অভি প্রত্যুষেই জাগরিত হইতে হয়। ইহাঁতেও কষ্টের পরিসমাপ্তি হইল 
|| গণ্ডের উপর আবার বিক্ফোটক জন্মিল। গত কল্য যখন আমরা পশ্চাতে 
স্াছিলাম, তখন রা মৃগানুসরণ করিতে করিতে এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া 
বার মন্দভাগ্যবশে শকুস্তলা নামে এক তাপসকন্থাকে দেখিয়াছেন। এখন 

র কিছুতেই নগরগমনে মন দ্িতেছেন না) আজিও কেবল তাহাকে চিন্তা 
যাই নিপা রাবি গ্রভাত করিয়াছেন । এখন উপায় কি? প্রাতঃকালীন 

ঘাবদনাদি ক্রিয়া এতক্ষণ তাহার সমাপ্ত হইয়াছে, একবার তাহাকে দেখি। 
মি পরিজমণ ও দর্শন করিয়া) এই যে শরাসন ও বনপু্পমানাধারিন ৃগযা- 

ববনকন্তাগণে পরিবৃত হইয়। প্রিয়বয়ন্ত এই দিকেই আসিতেছেন। যাহ 
! এখন অঙ্গতদী .করিয়া ধিকলভাবে অবস্থিতি করি-যদি সে তাং 

: বায় ইছায় জাম 'পিকৃাদার।?. 
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অস্সো। ভোছু অঙ্গতঙ্গ বিঅলো বি
জ ভবিঅ চিট্চিস্সং । জই

 এবং 

বি.ণাম বিস্সমং লহেঅং। ( ইতি দণ্ডকাষ্ঠমবলস্থয স্থিতঃ )। 

( ততঃ প্রবিশতি যথানিদ্দিষউপরিবারো রাজা ) 

রাজা। (স্বগতম্) কামং প্রিয়া ন সুলতা মনত্ত তত্তাবদর্শনায়ামি। 

অকুতার্থেহপি মনসিজে রতিুভয়প্রার্থনা কুরুতে | 

( শ্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভি প্রা়সস্তাবিতেষ্উজনচিত্
ববৃত্তিঃ প্রার্থয়িত 

বিড়ন্থ্যাতে । কুতঃ-_ 

সিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোহপি নয়নে যত প্রেরয়ন্ত্যা তয়া, 

যাতং যচ্চ নিতদ্বয়োগু রুতয়া মন্দং বিলাদাদিব। 

মা গা ইত্যবরদ্ধায়া ষদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী, 

সর্ব্বং তৎ কিল মপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্মৃতি ॥ 

বিদু। (তথাস্থিত এব ) তো বঅস্স! ণ মে হখপাআ পমরন্তি। 

তা বাআমেতএণ জীআবইস্সম্। জং জআছু জতদু ভবং। ৃ 

. দেখাইলে একটু বিশ্রামলাতের অবসর পাই। ( কাষ্ঠনির্িত যি ধারণ গর্ব 

অবস্থান )। 

( যথানির্দিষ্ট পরিজনগণের সহিত রাজার প্রবেশ ) 

রাজা। (স্বগত ) প্রিয়তম শকুন্তলা ত সুরত নয়, কিন্তু আমীর মন তাহা 

অন্ুরাগব্যঞ্ক চেষ্টা দর্শনের জন্য যত্তবান্ ( উৎসুক )। যদি
ও কামদেবশ্চরিতা 

হইতেছেন না, তথাপি উভয়ের মনোরথ যেস প্রীতি উৎপাদন করিতেছে 

&(ষনোরথ পূর্ণ না হইলেও পরস্পরের অন্ুরাগস্থচক চেষ্টা দর্শনে উভয়েই নিরতি" 

অন্ুতব করিতেছি )। (ঈষৎ হান্ত করিয়া ) নিজের ইচ্ছানুপারে ইউজ 

অভিপ্রায় জন্মাইযা গরর্থী কামী
 ব্যক্তিরা এইন্নপেই বিড়ন্বিত হয়। কারণ। প্র 

তম। শকুন্তল! অন্ত দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও যে গ্রীত
িতরে চাহিয়াছিপ্লেন। রে 

গুরুতার হেতু বিলানসহকার
ে থে মৃহ্মন্দগতিতে গমন করিয়াছিলেন, টা 

, বইও না? বলিয়া যে তাহাকে অবরোধ করিয়াছিল এবং শরুন্ধাও ্ 

হি তাহাদ্দিগের প্রতি ষে উক্তি করিয়াছিলেন, এই সমন্ত 
দেখিয়া কামিজনে 

টি আমা
কে দেখিয়াই এ

ইকপ করিতেছে
: 

ৰ 

মার যাগ ড় 

ডে াগনার জর রঃ : খিছু, রদ হই) ছা! 
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রাজা। .কুতোহয়ং গাত্রোপঘাতঃ ? 

বিদু। কুদো কিল দঅং অচ্ছী আউল্লীকরিঅ অস্ম্বকারণং পুচ্ছেসি ? 
রাজা। ন খববগচ্ছামি। ভিন্নার্থমভিধীয়তাম। 
বিদু। ভো বঅস্স! জং বেসে! কুজ্জলীলং বিড়ম্বেঅদি তং কিং 

অন্তণো পহাবেণ ণং ণঈবেঅস্স ? 
রাজা। নদীবেগস্তত্র কারণম্। 

বিদি। মমাবি ভবং। 
রাজা। কথমিব ? : 
বিদু। এব্বং রাঅকজ্জাণি উজবিঅ এআরিসে অমাণুসস্চারে 

আউলপ্লদেসে বণচরবুত্তিণা তুএ হোদববং। জং সচ্চং পচ্চহং সাবদসমূ- 
দারণেহিং সঙ্থো হিঅসন্ধিবন্ধাণং মম গন্তাণং অণীসো দ্ষি সম্ুত্বৌ। তা 
গমাদইস্সং বিসজ্জিছুং মং একাহং বি দাব বিস্সমিদুং। 

রাজা। (স্বগতম্) অয়ং চৈবমাহ | মমাপি কাশ্বপন্থতামনুস্থৃতা 
মুগয়ানিরৎস্বকং চেতঃ। কুতঃ- 

রাজা। তোমার অঙ্গবৈকল্য ঘটিল কিরূপে? 
বি। নিজেচক্ষু অন্ধ করিয়া! দিয়া আবার অশ্রত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা 

করিতেছেন”? 

ক্লজা। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল। 
বিদু। ব্যস্ত! বেতসলতিকা যে কুজভাব প্রাপ্ত হয়, সে কি নিজের প্রভাবে, 

নানদীর বেগে 1 | 4 
। বীজা। নদীর বেগই তাহার কারণ । 

বিদ। আমার এই অঙ্গ-বৈকল্যের কারণও আপনি । 
রাজা। কি প্রকারে ? 
ব্দি। চিরপ্রধিত রাজকর্ধ ছাড়িয়া বনচরবৃত্তি অবলম্বন করা কি আপনার 
উজ আপনি কি পরামর্শ দেন? জমি ব্রাঙ্গণ প্রত্যহ হিংঅ 
নি অন্থগামী হওয়াতে আমার দেহের সন্ধিবন্ধনসকল শিথিল হইয়া] গিয়া? | 

চালনা করিতে নিজেই সমর্থ নহি) ুতরাং প্রসন্ন হইয়া একটি 
মাকে তে দস ২ + 

আায়গত ) এ ব্যন্তি ত এই প্রকার বলিতেছে। কথকন্ত। শকুষীলার 
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ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শত্তে।, ধনুরিদমাহিতসায়কং সৃষ্বেষু। 
সহবসতিমুপেত্য ধৈঃ প্রিয়ায়াঃ, কৃত ইব মুখ্বিলোকিতোপদেশঃ। 
বিদু। (রাজ্জঞে। মুখং বিলোক্য ) অত্তভবং কিং বি হিঅএ করি 

মন্তেদি। অরণে মএ রুইদং আসি। 

রাজা । ( সম্মিতম্) কিমন্যাৎ | অতিক্রমণীয়ং মে স্ুহত্বাক্মিতি 
স্থিতোহন্মি। 

বিদু। (সপরিতোষং ) চিরং জীঅ। (ইতি উদ্থাতুমিচ্ছতি )। 
রাজা । বয়স্য! তিষ্ঠ। শৃণু সবিশেষং মে বচঃ। 
বিদু। আণেবেছু ভবম্। 
রাজা। বিশ্রান্তেন ভবতা মমাপ্যেকম্মিন্নায়াসে কর্ম্মণি সহায়েন 

তবিতব্যম্। 

বিদু। কিং মোদঅথণ্ডিআএ ? 
রাজা । যদ্বক্ষ্যামি। 

বিদ্দ। গহীদৌ কখণঃ | 

অদর্শনে মগয়ার প্রতি আমারও আর উৎসাহ নাই | কেননা, একত্র সহবাসহেতু 

মৃগদিগের প্রতি যেন আমারও দয়াসঞ্চার হইয়াছে; কোনরূপেই ইহাদ্দিগের 
উপর শরক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেছি না। 

বিদু। (রাজার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া) আপনি মনে মনে কি নত 

করিতেছেন, আমার কি অরণ্যে রোদন সার হইল? 
রাজা। (ঈবদ্ধান্তে) আমি আর কিছুই চিন্তা করিতেছি না। বন্ধুর বচন যে 

অলঙ্বনীয়, তাহাই ভাবিতেছি। 
বিদৃ। (সন্তক্ট হইয়া) দীর্ঘজীবী হউন। (এই বলিয়া উঠিতে ইচ্ছুক) 
রাজা। বয়স্ত) দাড়াও, আমার কথ! শুন। 

বিদু। আজ্ঞা করুন। 

রাজা। বিশ্রামান্তে আমার একটি কার্্যে সাহাধ্য করিবে) 

সহজনাধ্য। 

বিদু। কি! মোদক তোজন করিতে হইবে ? 
রাজা। আমি যাহা বলির। 

দি জর ই 

মে কার্যা 
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রাজা। রঃ কোহত্র ভোঃ! 

( প্রবিশ্য দৌবারিকঃ ) 

দৌবারিকঃ। আগবেছু ভটা । 

রাজা। রৈবতক! সেনাপতিস্তাবদাহুয়তাম্। 

দৌব!। তহ। [ ইতি নিজ্কান্তঃ | 

( পুনঃ সেনাপতিন] সহ প্রবিশ্য ) 

দৌবা। এসো অগ্লাবঅণুকণ্ো ইদে দিপ্দিট্ঠো এবব ভট্টা চিট্ঠদি। 
টপসপ পদ অজ্জে] | 

সেনা। (রাজানমবলোক্য ) দৃষ্টদোষাপি স্বামিনি য়া কেবলং 

গু এব সংবৃত্তা । তথা হি দেবঃ_ | 

অনবরতধনুক্্যাস্ফালনক্র,রপূর্ববং, 
রবিকিরণসহিষণ স্বেদলেশৈরভিনম্। 
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্াদলক্ষ্যং, 

শিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি ॥ 

রাজা। কেকোধায় আছ? 

( দৌবারিকের প্রবেশ ) 
দৌবারিক। প্রভু আদেশ করুন। ' 
রাজা। রৈবতক! 25 ডাক। 

[ দৌবারিকের প্রস্থান। 

( সেনাপতির সহিত পুনরায় দৌবারিকের প্রবেশ ) | 

দৌবা। এই যে আদেশ দিয়! উদৃগ্রীব মহারাজ এইথানেই বসিয়া আছেন, 

আপনি উহার নিকট গমন করুন। 
সেনা। (বাার বদন দর্শন করিয়া!) মূগয়াতে দোষ সম্পূর্ণ আছে সত্য, 

তধাগি আপনার নিকট তাহা! গুণ বলিয়াই বর্ণন করিতে হয়। দেখুন”, নিরন্তর 
ধরাকর্ধণ দ্বারা সর্বদা! জীবহিংসারূপ নিষ্ঠুর কার্ষ্যে লিড আছেন, .ফে' জর 
ঘমধকারও হইতেছে না? এই সকল কারণে অঙ্গ নিয়তিশয় ক্ষীণ হইলে' 
ঘত্যন বিভ্ৃত বলিয়া সে ক্গীণতা। উপলব্ধি হ্রতছে না ) তথাপি এই মহারাং 
তা হীরা মহা সরবাদ্ বলিয়াই জনিত হইতেছেন। (নায় সহী 
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(উপেত্য) জয়তু স্বামী। গৃহীতশ্বাপদমরণ্যং, কিমহ্াত্রাবন্থীয়তে । 

 রাজা। মন্দোৎসাহঃ কৃতোহস্মি মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন। 
সেনা। (জনাস্তিকম্) সথে! স্থিরপ্রতিবন্ধো ভব। অহং তাৰ 

স্বামিনশ্চিতবৃত্তিমনুবর্তিষ্যে। (প্রকাশম্) দেব! প্রলপত্বেষ বৈধেয়ঃ 
'সম্গু প্রভূরেব নিদর্শনম্। পশ্তু দেব: । 

মেদশ্ছেদকশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ, 
সবানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্ছিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ । 
উৎকর্ষ: স চ ধস্থিনাং যদিষবঃ সিধ্যস্তি লক্ষ্যে চলে, 
মিখ্যেবব্যসনং ব্াস্তি ৃগয়া মীদৃিনোদঃ কুতঃ। 

বিদু। (সরোষম্) অবেহি রে উচ্ভাহহেতুঅ ! অন্তভবং পকিদি 
আপ! তুমং দাব অড়বীদো! অড়বিং আহিুস্তো পরণাসিআলোলুবম 
'জিগরিক্থস্স কস্স বি মুহে পড়িস্সসি। 

পাপী পি শাশিপ শশা পপ 
৬০টি রানার 

কি প্রকারে নিশ্চিত হইয়া আছেন? 

রাজা। মৃগয়ার নিন্দা করিয়া মাধব্য আমার উৎসাহ ভঙ্গ করি 
দিয়াছে। ও 

সেনাপতি । (জনাপ্তিকে ) সথে! এ বিষয়ে দৃ়গ্রতিজ্ঞ হওঃ আমিওগ্প্রর 
মনোবৃত্ির অনুসারী হই। (প্রকান্তে) এ মূর্খ ত প্রলাপ বলিতেছে, এ দ্ধ 

আপমিই প্রমাণ দর্শন করুন। মৃগয়। করাতে মের্দ' হাঁস প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং 
উদরদেশ ক্ষীণ হইয়াছে; কাজেই দেহও লঘু ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উঠিযাছে, 
কার ভ্বীবগণের ভয় ও রোষের সঞ্চার হইলে তাছাদের কি প্রকার চিততবিক্কৃতি 

জন্মে, তাহাও অবগত হওয়া যায়) ইহাতে চঞ্চল লক্ষ্য তেদ করিতে গারিনে 
খন্র্ধারিগণের বিশেষ আনন্দের কারণ হয়। সুতরাং মন্থু প্রভৃতি শান্্রকারেরা 

মৃগয়াকে ব্যসন বলিয়া যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা । বন্ততঃ এর? 

আঁমন্দ আর.কিছুতেই নাই। 
বিদু। (লরোষে ) রে উৎসাহহেতুক ! তুই এখান ুইতে দূর হ্যা বা! 

লামরা লংগ্রতি মহারাজকে, প্রকৃতি করিয়াছি। তুই নিতান্ত নষঈট। বনে বনে 

অবণ করিতে করিতে নরদাংসকোনুগ কোন বাসতাধুকের হাতে গধিবি। 
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রাজা। ভদ্র সেনাপতে ! আশ্রমসন্মিকৃষটস্থিতাঃ ন্মঃ, অতন্তে বচো 

নাতিনন্দামি | অগ্ধ তাবত-- 

গাহস্তাং মহিষা নিপানসলিনং শৃঙ্গৈমু হস্তাড়িতং, 
ছায়াবন্ধকদন্বকং মৃগকুলং রোমন্থমত্যস্তাতু 

বিঅন্ং ক্রিয়তাং বরাহততিভিমুন্তাক্ষতিঃ পল্বলে, 

বিশ্ামং লততামিদং চ শিখিলজ্যা বন্ধম্রদ্ধমুঃ ॥ 

দেনা। যতপ্রভবিষ্ণবে রোচতে। 

রাজা। তেন হি নিবর্তয পূর্ববগতান্ বনগ্রাহিণঃ | যথা ন মে সৈনি- 

কান্তপোবনমুপরু্ধস্তি তথা নিষেদ্ধব্যাঃ | পশ্য__ 

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু, গুঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ। 

্গর্শানুকুলা ইব স্রধ্যকাস্তা ্ তদন্যতেজোদ ভিভবাদমন্তি। 

সেনা। যথাজ্ঞাপয়তি স্বামী। 

বিদু। গচ্ছ তো দাসীএপুত্ত ! ধংসছু দে উচ্ছাহবুত্তস্তো৷ ৷ 
[ নিজ্ঞান্তঃ সেনাপতিঃ। 

রাঁজা। ভদ্র সেনাপতে ! আমর! তপোবনের সান্নিধ্যে আছি,স্তরাং তোমার 

তবার্্য অভিনন্দন করিতে সমর্থ হইলাম না। আজি মহিতেরা শৃঙ্গ দ্বারা পুনঃ 
গু: দরাশি আলোড়ন পূর্বক অবগাহন করুক, মৃগ সকল দলবন্ধ হইয়া মুহ্হ 

রোমন্থন করুক, বরাহগণ পন্বলজলে অবগাহন করিয়। বিশ্বস্তমনে মুস্তা তক্ষণ 

বরুক এবং আমার ধনু জ্যাবস্ধন হইতে শিথিল হইয়। বিশ্রাম করুক। 

। মেনাপ। প্রভুর যেমন ইচ্ছা । 
রাজা। পুরোগামী ধনুর্ধারিগণকে নিবৃত্ত কর, আমার সৈন্তগণ যাহাতে 

শ্রমের কোন প্রকার ক্লেশ উৎপাদন না করে এবং আশ্রমের দূরবর্তী স্থা্নে 
ধাকে তুমি তাহাদিগের উপর সেই প্রকার আদেশ দেও। দেখ; এই শাস্তি- 
রাধার তণস্বিজনে দাহকর তেন্সঃ অতি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আরও 

দে) সৃ্যকাস্তমণণি অতিশয় ুন্পর্ণ হইলেও যদি অন্ত তেজ কর্তৃক আঙানত হয়, 
আহ! হইলেও দাহ উৎপাফন কযে। 

মেনাগ। স্বামীর যে প্রকার আদেশ. । ৭: 
ছি ৮৪০০৭ সুই এখান হইতে চুর হ? [সেনাপতি রস্থাম।.. 



৮৪৬ কালিদাসের গরস্থীবলী। 
রাজা। (পরিজনং বিলোক্য ) অপনয়ন্ত্র ভবস্তো গয়াবেশম। 

রৈবতক! ত্বমপি স্বনিয়োগমশূন্ং কুরু। 
রৈব। জং দেবো আণবেদি। [ ইতি নিক্ান্ত। 
বিদু। কিদং তঅদা দাণিং পিম্মক্খঅং | সম্পদং এদদ্সিং পাঁদবচছা- 

আএ বিরইদলদাবিদাণদংসণীয়াএ আসনে উববিসছু ভবং জাব অই 
বিশ্বহাসীণো হোক্ষি । 

রাজা । গচ্ছাগ্রতঃ ৷ 

বিদু। এছু ভবং। ( ইত্যুভৌ পরিক্রম্যোপবিষটৌ 
রাজা। মাধব্য! অনবাপ্ডচক্ষুঃফলোহসি যেন বয়া ব্যাগ 

পরং ন দৃষীম্। | 
বিদু। ণং ভবং অগ্গদো! মে বট্টদি। 
রাজা । সর্ববঃ খলু কান্তমাতীয়ং পশ্টীতি। অহং তু তামেবাশ্রম 

ললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি। 
০ ৮ িসিশিীশিপীপীপীশিশাী শীত 

রাজা । (পরিজনবর্গের মুখের দিকে চাহিয়া ) তোমরা মুগয়াবেশ পরিত্যাগ 

কর। রবৈবতক ! তুমিও দ্বারদেশে যাইয়া নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হও। 

রৈব। প্রতুর যে প্রকার আজ্ঞা । | 

[ ইহা বলিয়া গ্রস্থান। 

বিদু। সংপ্রতি আপনি যদি এই স্থানটিকে মক্ষিকা শূন্য করিয়া তুললেন 

তাহা হইলে এই বৃষ্ষচ্ছায়াপূর্ণ বিতানাচ্ছা্দিত' শিলাগটে বন্ধন, আমিও সণ 
উপবিষ্ট হই। | 

রাজা। তুমি অগ্রে অগ্রে চল। | 

বিদ্ব। তাহাই হউক, আন্গুন। (উভয়ে পরিক্রমণ রক উপরি 

হইলেন )। 

। রাজা । মাধব্য! ভষ্টব্য বস্তর মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা যত্ন দেথিগ্নে না 

তখন তোমার চক্ষুধারণের ফলই প্রাপ্ত হইলে ন1। 

বিদু। কেন? আপনিই আমার চক্ষুর সম্মুখে বর্তমান। 

রাজা। আপন আপন ভ্রব্যকে সকলেই সুন্দর দেখে. আমি কিন্তু 
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বিদু। ( স্বগতম্ ) হোছু। সে অবসরং ৭ দাইস্সং। (প্রকাশম্) ভো 
ন্দ্স! জই সা তাবসক্আ অবভর্থণীআ! দীসই। 

রাজা। ধিক্ মূর্খ! 
নিবারিতনিমেষাতিনেত্রপংক্তিভিরুনমুখঃ | 
নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি ॥ 

বিধৃ। তা কধেহি। 

রাজা। সখে! ন পরিহার্য্যে বস্তুনি পৌরবাণাং দঃ পরবর্জতে। 
্রযুবতিসস্তবং কিল মুনেরপত্যং ত্জ ঝিতাধিগতম্। 
অর্কস্তোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকাকুস্থমম্ 

ব্দি। ( বিহম্য ) জহ কস্স বি পিগুখজ্জুরেহিং উব্বেজিদস্স 
স্তলীত্র অহিলাসো ভবে । তহ ইথিআরঅণপরিভাবিণো ভঅদো 
অং অবভগণা | 

রাজা। ন তাবদেনাং পশ্যসি যেনৈবমবাদীঃ। 
শি শন শিপ ০০ শশা শীত পিপিপিসপিপিশীি শি 

টি | (আন্মগত ) ই্াকে আর প্রশ্রয় দেওয়। রা নহে। (প্রকাশ্ে ) 
তি! দে শকুন্তলা যুনিকন্তাঃ তাহাকে দেখিয়া আপনার কি ফল? 
রাজা। যূর্ঘ! তোকে ধিকৃ! দেখ, লোকে নবোদিত শশধরকে কি অভি- যে অনিমেষ নেত্রে দেখে? তাহাকে লাভ করিবার জন্ত নহে; রমণীয দ্রব্য দিয়াই লোকে দেখিয়া থাকে । 
ব্দি। তবে বনগুন। 

' রাঁজা। সথে! পরিত্যজ্য দ্রব্যে দকবস্তের যন কখন প্রবর্তিত হয় না। এই 
পা হুরবালার গর্ভজাত, তাহার জননী মেনকা প্রসবান্তে তাহাকে ত্যাগ যা চলিয়া যান; আকন্রক্ষের উপর যেমন নবমল্লিকাপুষ্প পতিত থাকে; ্ ইপতিতা শকুত্বলাকে পাইয়া মহধি কথ পরমযত্ধে লালনপালন করিয়া- | 

্ (হাস্ত করিয়া) মহারাজ! প্রথমে পিওখজ্জুর ভোজন করিয়া পরে ূ যেমন ততুলে বাসনা হয়, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণের সহিত বি ববস্থিতি করাতে আপনারও সেই প্রকার হইয়াছে। দা। সে! তুমি শকুতবলাকে দেখ নাই বলিয়া এ প্রকার বলিতেছ। 



৮৪৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

বিদূ। তং কৃখু রমণিজ্জং অং ভঅদো বি বিদ্ষতং উপপাদেদি। 
রাজা। বয়স্য! কিং বন! । ্ 

চিত্রে নিবেশ্ট পরিকল্লিতসন্বযোগা, রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা ম। 
সীরতস্থ্িরপরা প্রতিভাতি সা মে, ধাতুবিবভূত্বুচন্ত্য বপুষ্ট তস্তাঃ। 

বিদু। জই এববং পচ্চাদেসে দাণিং রূববদীণং । 
রাজা। ইদং চ মে মনসি বর্তৃতে। 

অনান্বাতং পুষ্পং কিসলয়মলুনং কররুহৈ- 
রনাবিদ্ধং রত্বং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্। 

অখগুং পুণ্যানাং ফলমিব চ তন্রপমনঘং, 
নজানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যাতি বিধিঃ ॥ 

বিদু। তেণহি লু লহ গচ্ছছু ভবং। মা কদ্স বি তবস্গিণো 
ই্কুলিতেল্লচিকণসীসস্ হথে পড়িস্সদি। 

পপ তা পাপ পাশপাশি স্পীপসপীপিপ পাপী | পাপা? সপ পা পিপিশাসপিপপশপ রং 
পপ 

বিদু। মহারাঞ্জ! আপনি যখন বিস্মিত হইয়াছেন, তখন সে পরম মুদ- 

রীই হইবে। | 
রাজা। বয়ন্ত! অধিক বলার, প্রয়োজন কি? সেই কৃশানঁ শকুন; 

দেহসৌন্দর্য্য চিন্ত। করিয়া ইহাই জানা গেল যে, জগত্তরষ্টা বহ্গাণ্ডের সমন্ত দির 

বন্ত একত্র সঞ্চয় করিয়৷ সমগ্র রূপরাশি একস্থলে প্রদর্শনার্থই যেন একটি রমণ 

রষ্ধ সথষ্টি করিয়াছেন। 

বিদু। বদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শকুন্তলা সমগ্র রূপবতীকেই গরারগিঃ 

করিল। 

রাগ! । আমার মনের ধারণা এইরূপ | সেই শকুস্তলার সৌন্দর্য অনা 

কুসুমের স্কায় নির্মল? নথচ্ছেদশূন্য নবপল্পবের ন্যায়; অপরিহিত রত্বের সরশ এবং 

যেন অনাস্বাদিত নূতন মধুর স্বরূপ । তাহার সেট নিষ্ষনুষ সৌন্দর্য যেন পুণাল 

গণের অখও ফলগ্বরণ । অগৎপাতা ধরাতলে কোন্ ব্যক্তিকে যে ইহার টা 

ভোক্তা করিবেন, তাহ বুঝিতে পারি না। ৃ 

বিছ। সেই শর ইদ্ীতৈলে উদ্জদর্ঘ কোন তীর হাতে না 
পড়িতে, আনি তবে দী্জ গমদ করুন । 
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রাজা। পরবতী খলু তত্রভবতী ৷ ন চ সঙ্নিহিতোহত্র গুরুজনঃ। 
বিদু। অত্রভবস্তং অন্তরেণ কেরিগো সে দিট্ঠিরাআো। 
রাজা। ব্যস্ত! স্বভাবাদেবাপ্রগল্ভান্তপত্থিকম্থাকাঃ। তর্থীপি তু-- 

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং, হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্। 
বিনয়াবারিতবৃত্তিরতন্তয়া, ন বিবৃতো মদনো ন সংবৃতঃ ॥ 

বিু। (বিহস্য) কিং দিট্ঠিমেত্ম্ম জ্জেব ভঅদো। অন্কং আরোহদি ? 
রাজা। সখীভ্যাং মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ সলীলয়া তন্রভবত্যা ময়ি 
ষ্টমাবি্কুতো ভাবঃ| তথাহি-_ | 
্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে, তত্বী স্থিত কদ্ধিচিদেব পদানি গন্বা। : 
সীদ্িবৃত্ববদনা চ বিমোচয়ন্তী, শাখাস্থ বন্ধলমসত্তরমপি দ্রমাণাম্ ॥ 

বিদু। গহীদপাহেআ হোহি। কিদং তুএ উববনং তবোবণং 

মি 

রাজা। সেই সম্মানোচিত। শকুস্তলা পরের অধীন, তাহার উপর সম্ুতি 

জনও কেহ নিকটে নাই। 

বিদু। আচ্ছা! বলুন দেখি, আপনার প্রতি তাহার অন্থরাগ কি প্রকার? 
রাজা। বয়স্য! তাপসবালাগণ স্বভাবতই অপ্রগল্ভা, তথাপি আমি সমীপ- 
হইলে তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া লন, কিন্তু কথান্তরের উাপন করিয়া হাস্তও 
নন; সুতরাং সেই শকুস্তলা সুশিক্ষা দ্বারা আপনার কামবৃত্তি বিশেষরূপে 
গা করেন নাই, অথচ গোপন করিয়াও রাখেন নাই। 
বি্ি। (হাস্য করিয়া) দর্শনমাত্রেই কি আপনার ক্রোড়ে উঠিবেন? 
গঙ্জা। যে সময়ে সথী ছুইটির সঙ্গে বিরলে যান, তখন তিনি অঙ্গতঙ্গী সহ- 
বে আমার উপর বিলক্ষণ কামভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে 
গা শরুস্তলা কতিপয় পদ গমন পূর্বক 'কুশাছুর হারা পদতল ক্ষত হইয়াছে! 
া ণকাল অকারণে দীড়াইঘাছিলেন এবং তাহার পরিহিত বন্ধলবসন তরু- 
রর বঃ না হইলেও বহলমোচনের ছলে আপনার বস্ত্াবরণও উদ্ক্ত করিয়া- ূ 

| ন্ট 

টি খর ভাব কি? এইবার পাখের সংগৃহীত হইয়াছে। মার, 
' ২ তপোবন আপমার পক্ষে উপবদবনপ মইরা । | 



টি কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজা । সখে! তপস্থিভিঃ কৈশ্চি পরিজ্ঞাতোহস্মি, চিন্তু় তাবং 

কেনোপদেশেন পুনরাশ্রমপদং গচ্ছামঃ। 

বিদু। কো অবরো অবদেসো ণং ভবং রাআ। 

রাজা। ততঃ কিম্। 

বিদু। নীবারচ্ছট্ট্ভাঅং তাবসা মে উবহরস্ত ত্তি। 

রাজা । মুর্খ! অন্যদৃভাগধেয়মেতে তপম্থিনো মে নির্ববগন্তি যো 

রত্বরাশীনপি বিহায়াভিনন্দ্যতে। পশ্য-_ | 

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যে নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনমূ। 
তপঃষড় ভাগমক্ষষ্যং দদত্যারণ্যক1 হি নঃ॥ 

( নেপথ্যে) হস্ত সিদ্ধাথোঁ স্বঃ। 
রাজা । (কর্ণ, দৰ্বা) অয়ে ! ধীরপ্রশান্ত্বরৈস্তপস্থিভির্ভাবিতবাম। 

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ) 

দৌবা। জেছু জেদু ভট্টা। এদে দববে ইসিকুমারআ পড়িহারতুমি 
উবটি ঠদা। 

__ রাজা। ব্যস্ত! যাহাতে এই তাপসগণ এই কথা জানিতে না পারেনঃএমন কোন 

উপায় স্থির কর। এখন বল দেখি, কোন্ ছলে আবার তপোবনে প্রবেশ করি? 

বিদু। আপনি এখন এই আশ্রমের রাজা) তখন আবার অন্য উপায় উদ্ভা 

বনের আবশ্তক.কি? | 

রাজা । তাহাতে কি ফল? 

বিদু। তাপসের! উৎপন্ন নীবারের ষষ্ঠাংশ আমাকে উপহার দিউন। 

রাজা।। মূর্খ, এই তাপমের৷ আমাকে যে কর দেন, তাহা রত্বরাশি অগে্গাৎ 

অধিকতর আদরের বন্ত । দেখ, চতুর্বর্ণ হইতে নরপতিদিগের থে বদ পৃ ৃ 

হয়, তাহা অনিত্য) কিন্তু অরণ্যবাসী তাপসের! আমাকে তগন্তার যষঠাংশরণ, 

অক্ষয় রত্ব দিয়া থাকেন। 

( নেপথ্যে ) আমরা সংপ্রতি কৃতকৃত্য হইলাম । এ 

রাজা । (সেই দিকে কর্ণপাত পূর্বক) থে প্রকার সভীর কর রথ 

হইতেছে, তাহাতে মুনিগণই বলিয়। বোধ হয়। . 

| : (দৌবারিকের প্রবেশ ) নার 

এ ও আত জার হউক, হায় হউক | মুইটি মুনিক্মার খারদেশে 
| 
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রাজা। তেন হি অবিলন্বং প্রবেশয় তৌ। 
(দৌবা। জং ভট্টা' আণবেদি। রি 

[ ইতি নিষ্ধান্তঃ। 
( খষিকুমারাত্যাং সহ পুনঃ প্রবিশ্য ) 

ইদো ইদো অবস্তা । 

উভৌ। (রাজানং বিলোকয়তঃ )। . 

প্রথমঃ। অহো।! দীপ্তিমতোহপি বিশ্বসনীয়তাস্য বপুষঃ। অথবা 

পন্নমেততদশ্মিন্ ঝধিকল্পে রাজনি। কুতঃ-_ | 

অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্বভোগ্যে, 

রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি! 

অস্তাপি গ্ভাং স্পশতি বশিনশ্চারণদন্দগীত:, 

পুণ্যঃ শব্দো মুনিরিতি মুসুঃ কেবলং রাজপুর্ব; ॥ 

দ্বিতীয়;। সখে! অয়ং স বলতিৎসখো ছুত্মন্তঃ ? 

প্রথম। অথ কিমূ। 

নি ই রী পপি পি 

রাজা।, সত্বর এইখানে আনয়ন কর। 
দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ । 

| [ দৌবারিকের গ্রস্থান। . 
(মুনিকুমারদ্বয়ের,সহিত দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ) 

দৌবা। আপনারা এই দিকে আনুন, এই দিকে আসুন । 

উভয়ে। (রাজাকে দেখিতে লাগিলেন )। 
প্রথয। কি আশ্্য। ইহার অঙ্গ তেঞ্জঃসম্পন্ন হইলেও কি বিশ্বাসের 

| (ইহার তেজঃ দর্শনেও আনন্দ ভিন্ন তয় হয়না )। কিংবা! এই খবি- 
া/রাজাতে এক্সপ ভাব উপযুক্তই সন্দেহ নাই। কেন না, সর্বভোগের স্থান এই 
পোবনে ইনি অবস্থান করিতেছেন আশ্রমরক্ষার জন্য প্রতিদিন তগঃসঞ্চয় : 

বিভেছেন এবং আদিও দিদ্ধচারণেরা উচ্চক্ে রাজার জয়ঘোষণা করাতে বোধ 
ইতেছে যেন, নতোমার্গ্রতিধ্নিত হইতেছে । 

দিতীয়। ,ইনিই সেইাদেবরাজের স্থা' 1 
থম হা, ইনিই সেই |... : ৪ 



৫২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

দ্বিতী। তেন হি-_ 

নৈতচ্চিত্রং যায়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রী- 

মেকঃ কৃতৎস্নাং নগরপরিধপ্রাংগুবাহুডূ নিক্কি। 

আশংসন্তে স্থরযুবতয়ো। বদ্ধবৈর! হি দৈত্যৈ- 
রস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহুতে চ বে । 

উভৌ। ( উপগম্য ) বিজয়ন্ব রাজন্। 

রাজা। ( আসনানুথায় ) অভিবাদয়ে ভবস্তে। 
উভৌ। স্বস্তি ভবতে। ( ইতি ফলানুযুপহরতঃ )। 

রাজা । ( সপ্রণামং পরিগৃহ) আগমনপ্রয়োজনং শ্রোতুমিচ্ছামি। 

উভৌ। বিদ্িতো৷ ভবানিহস্তপস্বিভিঃ। তে চ ভবস্তমভ্যরথযন্তি। 

রাজা। কিমাজ্ঞাপয়স্তি ? 

উভৌ। তত্রভবতঃ কথম্থ কুলপতেরসান্িধ্যাৎ রক্ষাংসি ন ইঠ্িবি 

মুৎপাদয়ন্তি ত কতিপয়দিবসমাত্রং সারথিদ্বিতীয়েন ভবতা সনাীক্রিয 

তামাশ্রম ইতি। 

দ্বিতীয়। সেই ই ইনি অ অর্গলস্বরূপ মারা ধারণ দর নারী এই 

সাগরস্তীমল! নিখিল ধরিস্ত্রী উপতোগ করিতেছেন এবং অমরগণ দানবদিগে; 

, সহিত শক্রতান্থাপন করিলে, সুরবালারা রণক্ষেত্রে ইহার অধিজ্য শরাদনে € 

সুরপতির বজ্তে জয়াশ বন্ধপ করিয়া থাকেন। এ সকল আশ্চর্য্য নহে। 

উভয়ে । (রাজসমীপবর্তী হইয়া! ) আপনার জয় হউক্। 

রাজা। : (আসন হইতে উঠিয়া) আপনাদিগকে অভিবাদন করি। 

উভয়ে। মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। (এই বিয়া ফর তি 

উপহার দিলেন )। 

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের উপস্থিতির কারণ জানিতে 49 

করি। 
উতরে। তাগসের! জমিতে গারিয়াছেন, আপনি এখানে জাছেন। 

আপনার নিকট প্রার্থী । 

রাজা। কি অনি করিতেছেন. রি | 
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রাজা। অনুগৃহীতোহস্মি। 
বিদু। ( অপবার্ধ্য ) এস! দাণিং ভঅদে অনুউলা! অব ভর্খণা। 
রাজা। (শ্মিতং কৃত্বা ) রৈবতক ! মদ্চনাঢুচ্যতাং সারথি সবাণ- 

ার্মুকং রথমুপস্থাপয়েতি। ্ 

দৌবা। জং দেবো আণবেদি। [ ইতি নিক্করান্তঃ | 
উভৌ। ( সহ্ষম্) 

অনুকারিণি পূর্ব্বেষাং যুক্তরূপমিদং ত্বয়ি। 
আপন্নাভয়সত্রেযু দীক্ষিতাঃ খলু পৌরবাঃ ॥ 

রাজা। (সপ্রণামম্) গচ্ছতাং পুরো তবন্তো, অহমপ্যনুপদমাগত এব। 
উভৌ। বিজয়ন্ব। [ ইতি নিক্করান্তো। 
রাজা। মাধব্য! অপ্যন্তি তে কৃতুহলং শকুন্তলাদর্শনং প্রতি ? 

জের বিদ্ন সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে) সুতরাং আপনি সারির সহিত 
কিছু দিন এখানে থাকিয়া এই তপোবনকে প্রভুসম্পন্ন করুন। 

রাজা। অনুগৃহীত হইলাম। 
ব্দ। (অপবারিত করিয়া অর্থাৎ গোপনে ) * এখন ইহাই আপনার অন্- 

বন প্রার্থনী | 

গলজা। (ঈষৎ হাসিয়া) রৈবতক! "আমার সশরশরাসন সহ রথ আনিতে 
মারাথকে বল। 

দৌবা। যথা আজ্ঞা মহারাজ [প্রস্থান। 
মুকুমারঘয়। (সানন্দে) আপনি পূর্বপুরুষগণের (পদ্ধতির) অনুসরণ 

বতেছেন, সুতরাং আপনার পক্ষে ইতি যুক্তিযুক্ত । কারণ, পৌরবের! আর্ত- 'দিঃ অত়দানরূপ হজ্ঞকা্ধোয নিয়তই দীক্ষিত থাকেন। 
রাঙগা। (প্রণাম করিয়।) আপনারা আগ্রে অগ্রে চলুন, আমরা আপনাদের 

দ্থগামী হইতেছি। | 
মুিকুমারহয়। রাজন! বিজয়ী হউন [ উভত্বের প্রস্থান। গাজা। সথে মাধব্য! শকুত্তলাদর্শনে তোমার বাঁসন হয় কি? 

এ পিকটছু অয বাকিরা গনি দা পার, এই প্রকার সৃহধরে গোপন করিয়া বলার হা পবার্য).জগবারিত নিয়া, |. 
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বিদু। পডঢ়মং সপরিবাহং আসি সম্পদং রক্খসবৃত্বস্তেণ সপরিবাধং। 

রাজা । মা তৈষীঃ, ননু মত্সমীপ এব বর্তিষ্যসে | 

বিদু। এস তুহ রধচক্করক্খাভূদো হ্ষি জই ণ কোবি 
বিগ্ঘং করেছি । ০০ 

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ ) 

দৌবা। জঅছু জঅছু ভট্টা। সজ্জো! রহো৷ ভাটরণো বিজজগ পথাণ, 
অবেক্থদি ; ণঅরাদে। দেবীণং আণত্তিহরও করভঝ৷ আঅদে। 

রাজা । (সাদরম্) কিমন্বাতিঃ প্রেষিতঃ ? 

দৌবা। অহইং | 

: রাজা । তেন হি প্রবেশ্যতাম্ 

দৌবা। তহ। [ ইতি নিঙ্ধান্ত;। 
( পুনঃ করভকেণ প্রবিশ্টা ) 

করভঅ, এসো ভট্টা উবসপপছু ভবং । 
পাশ 

বিদ্[। আগে কোন বাধা ছিল না, এখন রাক্ষসের কথা শুনিয়া ব্রতী 

বাধাই হইল। 

রাজা। তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি আমার কাছেই থাকিবে 

বিদু। যদি কেহ আসিয়। বিদ্ব না ঘটায়, তাহা হইলে আপনার রখচন্কো 

রক্ষকরূপে রহিলাম । 

( দৌবারিকের প্রবেশ) 

দৌবারিক। প্রভুর, জয় হউক, জয় হউকা। রথ সজ্জিত হইয়া আগনার 

বিজয়-যাত্রার প্রতীক্ষা করিতেছে। মহারাজ! এ (দিকে দেবীর আদেশবাহী 

করত নগর হইতে আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে। 

. বাজ ।. (সাদরে ) সে কি জননী কর্তৃক প্রেরিতহইয়াছ
ে? 

দৌবা। হা, তিনিই প্রেরণ করিয়াছেন। 

রাজা । তবে এই স্থানে আনয়ন কর । 

দৌবা ৷ যে আজ্ঞা। 

[.... (করতের সহিত পুময়ায় দৌবারিকের প্রবেশ) * 
এই গত আইপি উঠার মিতা গগন করুন । 

রাগ 



অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ। ৮৫৫ 

কর। ( উপন্ত্য প্রণম্যচ ) জেছু জঅছু ভট্টা, দেবী আপবেদি। 
রাজা। কিমাজ্াপয়তি ? 

কর। আআমিণি চউথ্থদিঅহে পউত্বপারণৌ ণাম মে উববাসো৷ 

বিন্সদি, তহিং দীহাউণা অবস্সং সন্তাবিদবববি ত্তি। 
রাজা। ইতস্তপস্থিনাং কার্ধ্যমিতো গুরুজনাজ্ঞা উড 

য়, তৎ কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্। 

বিদ। ভো তিসম্কু বিঅ অন্তরালে চিট। 

রাজা। সত্যমাকুলীভূতোহস্মি। 
কৃত্যয়ো্মিদেশত্বাদৈধীতবতি মে মনঃ। 
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে শ্রোতঃ অ্রোতবহাং যথা ॥ 

(বিচিন্তয) সথে মাধব্য ! তমন্থয়া পুজ ইব প্রতিগৃহীতঃ। স ভবানিতঃ 

্রতিনিবৃত্তা তপস্থিকার্ধ্যবাগ্রমনসং মামাবেদ্য তনত্রভবতীনাং পুক্রকার্য্য- 

ুষ্টাতুমর্থতি। 

করত। (প্রণাম করিয়। ) স্বামীর জয় হউক, জয় হউক। দেবী আদেশ 
করিয়াছেন। 

রাজা। কি আদেশ? 

করত। আগামী চতুর্থ দিবসে প্রবৃত্তপারণ নামক উপবাসের দিন। সেই 
দিন তুমি অবস্ত এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের আনন্দ বর্ধন করিবে। 

রাজগা। এ দিকে তাঁপসগণের কার্য, ও দিকে গুরুজনের আদেশ; ছুইটিই 
“অপত্য; এ বিষয়ের কি প্রতাবধান কর! উচিত? 

বিদ। ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যতাগে থাকুন । 
বাঙ্জা। বন্ততই বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম । দেখ, ছুইটি কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ 

লেমম্পাদনীয়? নুতরাং সম্মুখে পর্বত দ্বারা প্রতিহত হইলে ত্রোতের যে ভাব 
আমার চিত্ও সেইরূপ ছুই দকে গমন করাতে দ্িধাভাব গ্রাণ্ত হইয়াছে । 
সকাকার চিন্তা করিয়া) সথে! জননী তোমাকে পুত্রক্ূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
শতএব তুমি এখান হইতে ফিরিয়া বাও; তাহাকে গিয়া নিবেদন কর, আমি 
গণের কোন কর্মসম্পাজনার্থ বিশেষ ব্যস্ত আছি। তুমি যাইয়া গুজনীয় 
তার পুরকার্যা সলাদন ক্র). ৃ 
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বিদু। ভো মা রক্খসভীরুঅং মং অবগচ্ছ। 

রাজা । ( সম্মিতং ) ভো মহাব্রান্ষণ! কথমিদং ত্বয়ি সম্তাব্যতে? 
বিদু। তেন হি রাআণুএণ বিঅ গচ্ছিছুং ইচ্ছেমি। | 

» রাজা। ননু তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয় ইতি সর্বানৈবানুষাতরি- 

কাংঘ্বয়ৈব সহ প্রেষয়িয়্যামি। 
বিদূ। ( সগর্ধ্ম্ ) তেন জুবরাত দ্ষি দাণিং সধুত্বো। 

রাজা। (আত্মগতম্) চপলোইয়ং ব্রাহ্মণবটুঃ কদাচিদম্মৎ- 
্রার্থনামন্তঃপুরিকাত্যো নিবেদয়ে। ভবত্যেবং তাবদক্ষযামি। (বি 

ষকম্ত হস্তং গৃহীত্বা প্রকাশম্) সখে মাধব! খষি-গৌরবাদা শ্রমগদং 
প্রবিশামি, ন খলু সত্যমেব তাপসকগ্ঠায়ামভিলাষো মে। পশ্ব- 

ক বয়ং ক পরোক্ষমন্মরথো, মুগশাবৈঃ সহ বদ্ধিতো জনঃ। 

পরিহাসবিজল্লিতং সখে, পরমার্থেন ন গৃহাতাং বচঃ॥ 
বিদু। অহইং। 

1 [নিক্ান্তোঃ সর্বে। 

_ বিদু। আমাকে রাক্ষদতয়ে ভীত জ্ঞান করিবেন না। 

রাজা । (ঈষৎ হান্তে ) ওহে মহাব্রা্ষণ! তোমাতে কি তাহ! মন্তবে ? 

বিদু। তবে আমি রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় যাইতে বাসনা করি। 

রাজা। আশ্রমের বিদ্র দূর করা উচিত,সুতরাং তোমার সহিত সমস্ত অনুর" 

দিগকে পাঠাইয়! দিই। ূ 

বিদু। ( গর্বসহকারে ) তাহা হইলে এখন আমি যুবরাজ হইলাম । 

রাজা। ( আত্মগত ) এই ত্রাঙ্গণবটু নিতান্ত চঞ্চল, আমার এই ঘটনা অর 

পুর্হিলগেণের নিকটেও প্রকাশ করিতে পারে। হউক; এই প্রকার বনি! 

( বিদুষকের হাত ধরিয়া প্রকান্তে ) তাপসগগণের প্রতি গৌরব হেতুই আশ্রমে 

প্রবেশ করিতেছি, মুনিবানাদিগের উপর আম
ার স্পৃহা নাই, এ কথা দুমি প্রকৃত 

বঙগিয়। জানিও। দেখ, সকলকলাবিশারদ নগরবাসী বিষয়ী ব্যক্তি ঠা 

কোথায়,আর ধাহাদের হৃদয়ে কামতাব নাই, হরিণশিশুদিগের সহিত ৮ 

সফল লোকই বা! কোথায়? অতএব বয়গ্ত ! তোমার নিকট যাহা কা 

এ সমস্তাই িখ্যা রিহা বলিয়া জানি প্রত জান ক রগ 

কিস ১ প্র যত | এ কথা! গতী € 



তৃতীয়োইস্কঃ | 

(ততঃ প্রবিশতি কুশানাদায় যজমানশিশ্ুঃ ) 
শিশ্তঃ। (বিচিন্ত্য সবিন্ময়ম্) অহো মহাপ্রভাবো রাজা! দুতবন্তঃ | 

বিউমাত্র এবাশ্রমং তত্রভবতি সারথিদ্বিতীয়ে রাজনি নিরুপপ্নবানি 

:কর্মাণি সংবৃত্তানি | 

ক! কথা বাণসন্ধানে জ্যাশবেনৈব দূরতঃ। 
হস্কারেণৈব ধমুষঃ স হি বিদ্বান ব্যপোহতি ॥ 

'যাবদিমান্ বেদিসংস্তরণার্থং দর্ভান্ খত্বিগ্ভ্য উপনয়ামি। ( পরিক্রমা- 
'নাকয চ আকাশে ) প্রিয়ংবদে ! কম্তেদমুশীরানুলেপনং মৃণালকবস্তি 
নলিনীদলানি নীয়ন্তে ? (শ্রুতিমভিনীয় ) কিং কথয়সি ? আতপ- 
ঘনাদলবদন্স্থশরীর। শকুন্তলা, তন্তাঃ শরীরনির্র্বাপণায়েতি ? ভহি 
রন গমাতাম্ প্রিয়ংবদে ! যত্বাছুপচর্ধ্যতাং, সা হি তত্রভবতঃ কুলপতে- 
তীয়ুচ্ছ,সিতং, অহমপি তাবদৈতানিকং শাল্ত্যাদকমস্তৈে এব গোৌতমীহস্তে 
মর্জয়িয্যমি | [ ইতি নিক্কান্তঃ। 

( ইতি বিকম্তবঃ ) & | 
.. (কুশ লইয়া যজমানশিয়ের [কথশিষ্যের] প্রবেশ ) 

শিযয। (চিন্ত! করিয়। সবিল্ময়ে) অহো1! হুত্বস্তরাজা কি মহাপ্রভাবশালী? 
মিএবমাত্র সারির সহিত এই আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র আমাদের সমস্ত 
ধেরবিয় দূর হইল) তাহার শরসন্ধানের কথা দূরে থাকুক, দূর হইতে হস্কার- 
1ওধহক্কার দ্বারাই তিমি বিশ্ন দূর করিয়া থাকেন। যাহা হউক) বেদীয় 
উরণের জন্য এই যে সকল কুশ আনিয়াছি, ইহ! খন্িক্গণকে প্রদান করি। 
িজমণ ও দর্শন পূর্বক দূর হইতে) প্রিয়ংবদে ! এই" পেবিত উনীরমূল ও 
বু নলিনীদলগুলি কাহার জন্য লইয়া যাইতেছ? (ফেল প্রিয়বদার 
নিয়া) কি বলিতেছ? অত্যন্ত রো লাগিয়াছে বলিয় শকুস্তলার ঘ্বেই 
য় ই সরস অংশ বি রণ বত তাহা হইলে দর্শকের বিয্ডি-.. 

দানে, এই হেতু নাটকদর্ভী় অগরধাগ বায প্রহুখাৎ দেই অংশের সংক্ষেগ বর্ম লস অংশের অবজরণ করেন. এই াংণের মাষ বিধ্তক | ৮ 



৮৫৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

( ততঃ প্রবিশতি সমদনাবস্থে! রাজা ) 

রাজা। ( সচিন্তং নিশ্বস্ত ) 
জানে তপসো' বীর্যযং সা বাল! পরবতীতি মে বিদিতম। 

ন চনিম্নাদিব সলিলং নিবর্তৃতে মে ততো হৃদয়ম্ ॥ 
ভগবনু মন্মথ ! কুতস্তে কুন্থুমাযুধস্য স্বত স্তৈক্ষ্যমেতৎ। 
(ন্মত্বা ) আং জ্ঞাতম্। 

অগ্ভাপি নূনং হরকোপবস্িত্ত্য়ি বলত্যৌনর্ব ইবানুরাশৌ। 
ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং ভন্মাবশেষঃ কথমেবমুষ; | 

অপি চ-ত্বয় চন্দ্রমসা চাতিবিশ্বসনীয়াভ্যামভিপন্ধীয়তে কামিজনসার্থ। 
কুতঃ_ | 

তব কুমমশরন্বং শীতরশ্যিহ্মিন্দোদয় মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেযু। 
বিশ্বজতি হিমগর্ভৈরগিমিন্দুর্মুখৈত্বমপি কুম্মবাণান্ বজ্পারীকরোষি। 

৯ কপম্পপপ প পপা 

অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে, তাহার দাহ উপশমের জন্য? প্রিয়ংবদে! পীঘ্র যাও 

যত্রসহকারে তাহার সেবা! কর, তিনি পুজ্যপাদ কথের দ্বিতীয় প্রাণতুল্য। আমিও 

গৌতমীর হাত দিয়! য্জীয় শাস্তিজল পাঠাইয়্া দিতেছি । 
2. | গ্রস্থান। 

(কামজর্জরিত রাজার প্রবেশ ) ও 

রাজা। (চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাম ত্যাগ পূর্বক ) তপস্তার বল যে কির 

তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কথনন্দিনী শকুন্তলাও পরের অধীন, তাহাও পদ 

অবগত আছি); তথাপি জল যেমন আপনার অবস্থিতিস্থান হইতে ঘন্ত্র যা 

না, সেইরূপ আমার হৃদয় হইতেও শকুন্তলা কোনরূপে তিরোহিত হইতেছে না! 

ভগবন্ কামদেব! শুনিয়াছি, তোমার বাণ পুষ্পময়। তবে তাহাতে এরপ তক 

হইলকি প্রকারে ? (-ক্মরণ করিয়া) হা) এখন বুঝিলাম। শিবের রোধাগি সাগর- 

গর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় আজিও তোমাতে প্র্জলিত রহিয়াছে। হে মন্মথ! তাহানা 

হইলে, তুমি ত দরধীভূত হইয়াছ,কিন্ত আমার নায় ব্যজির পক্ষে উ্ হইতে 

কেন? তুমি ও শশধর উভয়ে বিশ্বাস উৎপাদন পূর্বক প্রিয়াতিলাধী নিত 

কেবল প্রতারিত করিতেছ। অতি কোমল পুষ্সা তোমার শর, হিমাও 
কিরণ অরিশয় সি) কিনতু এই উই গার ঢায ব্যজিগণ্র গে. 



অভিজ্ঞানশকুস্তলম্। ৮৫৯ 

অথবা 

অনিশমপি মকরকেতৃম্মনসো! রুজমাবহন্নভিমতো৷ মে। 
যদি মদ্রিরায়তনয়নাং তামধিকৃত্য প্রহরতীতি ॥ 

ভগবন্নেবমুপালবস্ তে ন মাং প্রত্যনুক্রোশঃ | 

বৃখৈব হঙ্কল্পশতৈরজভ্রমন্গ নীতোহসি ময়াতিবৃদ্ধিমূ। 
আকৃষ্য চাপং শ্রবণোপকণ্ে, ময্যেব যোগ্যন্তব বাণমোক্ষঃ ॥ 

( সখেদং পরিক্রম্য ) ক নু খলু নিরস্তবিপৈস্তপদ্িভিরনু্ঞাতঃ খিষ্ন- 

(ঘানং বিনোদয়ামি। ন চ প্রিয়াদর্শনাদূতে শরণমন্যং যাবদেনামন্থি- 

মি। (উদ্ধমবলোক্য) ইমামুগ্রাতপবেলাং প্রায়েণ লতাবলয়বতস্থ 

[লিনীতীরেষু সসখীজনা তত্রভবতী শকুন্তলা গময়তি। ভবতু, তত্রৈব 
ঠাবগচ্ছামি। 

( পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অনয়া বালপাদপবীথ্যা স্থৃতমুরচিরং গতেতি 

র্বয়ামি। কুতঃ 

সত্্ীলন্তি ন তাবদন্ধনকোধান্তয়াবচিতপুষ্পাঃ | 

্মীরন্িগ্ধাম্চামী দৃশ্বান্তে কিসলয়চ্ছেদীঃ | 
শপ প্পপপী পদ পপ সপ পা, ১৯ ০ 

য়া স্মিত হইতেছে। কারণ, চন্দ্র তাহরর নিজ্জ কিরণমালা দ্বারা বহ্ছি উপ. 

গিরণ করিতেছেন, আর তুমি আপনার পুষ্পময় বাণসকলকে বজ্রসার করিতেছ ; 

ঘধবা হে মনোতব! তুমি যদি, এই মদিরাক্ষী শকুগ্তলাকে অধিকার করিয়া 
নাকে গ্রহার করিতে,তাহ হইলে আমার মনে কিছুমাত্র ক্ষোত উপস্থিত হইত 
| হেকামদেব! আমি তোমাকে এত ততপনা করিতেছি, তথাপি আমার 
তোমার কিছুমাত্র করুণাসধশর হইল না? হে অনঙ্গ! আমি শত শত 
দ্বারা চিততমন্দিরে তোমাকে বৃথা বন্ধিত করিয়াছি; সুতরাং আমা কর্তৃক 
বত হইয়া আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক আমারই প্রতি শরক্ষেপ করা কি তোমার 
ঘি? (বিলাপের সহিত পরিক্রষণ করিয়া) তাপসগণের বিশ্ব দূর হইয়াছে, . 
ঘাদের অনুমতি লইয়া এখন কোন স্থানে' গমন পূর্বক আত্মাকে বিনোদিত 
র? প্রিয়ার দর্শন ব্যতীত এখন আর অন্ত উপায় নাই। যাই, তাহাঁরই 
টানা করি।, (উর্ধদিকে দর্শন র্ক ) এই ত মধ্যাহুকাল উপস্থিত। 'বোধ; 
হৃদ! এধম সহীগণবেটিত কর জ্া১০০৮৯-৯ 4০ পিউ 



৮৬০ কালিদাসের ( র গ্রন্থাবলী | 

(পরিক্রম্য স্পর্শং রূপয়িত্বা) অহ্বো। ! প্রবাতনভগোহয়ং বনোদেখঃ। 
তধাহি-_ 

শক্যমরবিন্দস্থরতিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্। 

অঙ্গৈরনঙ্গতপ্রৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ। 
(বিলোক্য ) অন্মিন্ বেতসলতামণ্ডপে সঙ্নিহিতয়া শকুস্তলয়া তবি- 

তব্যম। তথাহি__ 
অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢা জঘনগৌরবাৎ পম্চাৎ। 
দ্বারেছস্ত পাওুসিকতে পদপংজ্িদৃশ্যতেহভিনবা ॥ 

বাবছিটপান্তরেণাবলোকয়ামি। (তথা কৃত্বা সহ্ষম্) অয়ে! ৰং 
নেত্রনির্ববাণম্। এষ! মে মনোরথপ্রিয়তম। সবুন্থুমাস্তরণং শিলাপট্রমধি- 

শয়ানা সখীত্যামুপাস্যতে । ভবতু লতাব্যবহিতঃ শৃণোমি বিশবস্তকথিত' 

স্যাসাম্। ( ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ )। 

বাহিত করিতেছেন । হউক, তথায় যাই। (পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়া) এই গধের 

উভয়পার্থে ই নূতন নূতন বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে। ইহা দর্শনে বোধ হয 

সেই নুতন শকুন্তলা এই পথ দিয়াই গমন করিয়াছেন । কেন না, তিনি যেসম 

কুন্ুঘ অবচয়ন করিয়াছেন, তাহার বৃত্তের গহ্বরগুলি এখনও মুদিত হয়নাই এব 

নবগল্পবসমূহওকক্ষরিত ক্ষীরে আর্্র রহিয়াছে। (প্রবহমান বায়ু কর্তৃক শত 

হইয়া) অহো! এই বনস্থলী কি মনোহারিণী শোভাতেই বিমণ্ডিত হইয়াছে 

কারণ, মালিনীনদীর তরজবিন্দুবাহী কমলগন্ধযুক্ত বায়, মদনসন্প্ত বযতিগণো 

অঙ্গযটি আলিঙনন করিলে, নিরতিিয়গ্রীতি অনুভূত হয়। (দর্শন পুর্ব ) আমা! 

বোধ হয়, এই বেতসলতামগপের নিকটেই শকুন্তলা আছেন। কেন না ্ 

বেতসলতামগুপের দ্ারদেশে যে সকল .পদচিহ দুষ্ট হইতেছে, উহা অগরভা্ে 

উন্নত জঘনগুগলের গুরুত্ব হেতু পশ্চান্দিকে নিয় 'এবং চিছগুলি অচিরঙ্গাত। এই 

পৃযপবের ক্দন্তরালে থাকিয়া এখন দেখি। (অন্তরালে ধাকিয়া নাননে ) ঘঃ 

আমার চক্ষুুটি সফল হইল। এই ফে আমার মনোরধরনপিনী শকুন 

উপর শান রহিয়াছেন? লী ছুই ইহার. তা করিত 
আছেন. হউক) এখন লতাবিতাদের অররালে থাকি উহাদের 

এএ পি 15 (নেই দিকে মেরী রিনী আবহাদ,)। 
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( ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তল! ) 

সখ্য । (উপবীজ্য ) হলা সউন্দলে! অৰি স্হজদি দে গলিণী- 

বন্তবা্দো ? 

শকু। ( পখেদম্) বীঅঅস্তি মং পিঅসহীআ ? 
সধ্যো। ( সবিষাদং পরম্পরমবলোকয়তঃ )। 

রাজা। বলবদন্ুস্থশরীরা তত্রতবতী দৃশ্বৃতে।  ( সবিতর্কম্) তত 
কিময়মাতপদোষঃ স্তাৎ উত যথা মে মনসি বর্ততে। 

(সাভিলাধং নির্ববর্য ) অথবা কৃতং সন্দেহেন। 

স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণা লৈকবলয়ং, 
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্। 

সমন্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘ-প্রসরয়ো- 

তু গ্রীক্মশ্তৈবং সৃভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥ 
প্রিয়। ( জনান্তিকম্) অণসূএ! তস্স রাএসিণো৷ পঢ়মদংসণাদে। 

(পূর্বকধিত অবস্থাপন্ন সখীঘ্ধয়ের সহিত শকুস্তলার প্রবেশ ) 

সধীদ্য়। (বাতাস করিতে করিতে ) অয়ি শকুস্তলে | নলিনীদলের মমীরণ- 
দেবনে তৌমার গ্রীতিবৌধ হইতেছে ত? 

ধকু। (সখেদে) প্রিয়সথীর। কি আমাকে বাতাস করিতেছ? 
সবীদ্বয়। (বিষগচিত্তে পরম্পরের মুখদর্শন ) 
রাজা। (আত্মগত ) শকুপ্তলার দেহ বোধ হয়, অত্যন্ত অসুস্থ । হ। ঈশ্বর ! 

' রগ অমৃতরূপিণীর দেহ ও মংনও কি রোগের আবির্ভাব? (মনে মনে বিবেচন! 
করিয়া) ইহা কি তবে বৌদ্রের দৌষ কিংবা আমার হৃদয়ে যেমন, সেইরূপ মদন. 
জনিত মন্তাপ? (সাভিলাধে দর্শন পূর্বক) সন্দেহে কি আবশ্তক? কেন না, 
দেখিতেছি, ইহার কুচযুগলের উপর উশীরের অন্কুলেপন প্রদত্ত হইয়াছে; একটি- 
মাত মৃগালনিম্মিত বলয়, তাহা ও শিথিল হইয়া! পড়িয়াছে; তথাপি প্রিয়ার দেহ 
রাগে আক্রান্ত হইলেও নিরতিশয় মনোহরভাব ধারণ করিয্বাছে। বস্তুতঃ মন-. 
অপও শ্রীন্ততাপ.সমান হইলেও শ্রীক্মতাঁপতণধ যুবতীদিগের দেহে এ গ্রকায়: 
১৮৪ ৃষ্ট হর না) সুতরাং ইয়া মদূনজনিত সন্তাপ সন্দেহ নাই । তর 

খিঃ়। (দাবিকে) বন্য! সেই রাজকে এম দেখিয়া অবধি শু 



৮৬২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

আরস্তিআবিঅ পঞ্ুস্স্থআ সউন্দলা কিং ণু কৃখু সে তন্নিমিত্ো। অং 
আতঙ্কো ভবে। | 

অন। জহি, মম বি এরিসী আশঙ্কা হিঅঅস্স। হোটু পুষ্ছিদ্স 

দাব ণমূ। (প্রকাশম্) সহি পুচ্ছিদববা সিকিংবি। বলিঅং ক্থুদে 

অঙ্গাণং সন্দাবো। 

রাজা। বক্তবামেব। 

শশিকরবিষদান্যস্াস্তথাহি দুঃসহনিদাঘশংসীনি | 
ভিন্নানি শ্বামাকয়া মৃণালনিন্মীণবলয়ানি ॥ 

শকু। (পূর্ববার্দেন শয়নাদুথায় ) হলা ! ভণ জং বন্ত,কামাসি। 

অন। হলা সউন্দলে! অলব্ভন্তরা অন্ষে দে মদনগদস্স বুনন 

_স্স। কিন্তু জাদিদী ইদ্দিহাসকথাণুবন্ধেন্থ কামঅমাণাণং অবথা নীম 

তারিসিং তুহ ভি তকেমি। তা কহেহি কিং ণিমিতুং দে সন্দাবো বির, 
কৃখু পরমথদো অজাণিঅ অণারস্তো কিল পড়িমারস্স। 

স্তলার চিত্ত এইক্সপ উৎকণ্িত হইয়াছে; অন্য কারণে যে ইহার রোগ জন্িযাছে 

তাহা ত আমার অনুমান হয় না। 

অন। (প্রিয়ংবদার কর্ণে) সখি! আমার মনেও এই প্রকার আশঙ্কা জনি- 

তেছে। (প্রকান্তে) সধি! এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা আমাদের অন্ুটিত। 

তথাপি দ্িজ্ঞাপা করি, তোমার দেহসন্তাপ কি নিতান্ত বৃদ্ধি পাইতেছে? 

রাজা । (মনে মনে) এ কথা জিজ্ঞাসা করা ইহাঁদিগের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে। 

কারণ, চন্ররপ্রির ন্যায় স্বেতবর্ণ ইঠার মুণালবলয় সন্তাপজনিত কালিমা মলিন ' 

হইয়াছে; তাহাই যেন ইহার অসহ ও মদনমত্ততার সুচনা করিতেছে। 

শকু। (শয্যা হইতে দেহের পূর্বার্ধ উত্তোলন করিয়া ) সি! যাহা বলিতে 

ধাসনা হয়। বল। 

অন। সধি শকুস্তলে! আমরা তোমার চিত্তগত বিষয়ের বিশেষ কিছু জানিতে 

পারি নাস কিন্তু ইতিহাসে কাশী ব্যজির অবস্থা যে প্রকার শত 
হ। আমাদিগের 

বিধোনাতোমারও সেইরপ দশা ঘটছে তাহা না হইলে বল, এ বধ 

হন 1 রত রোগ স্থির না হইলে, আমরা প্রতীকারের চেষ্টা কি এরকাণ 
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রাজা। অনসুয়য়াপি মদীয়ন্তেকোহ্বগতঃ। 
শকু। (আত্মগতম্ ) বলবং কৃখু মে আআসো। ৭ সকণোমি সহসা 

[বেদিদং। 
্রিয়। সুট্ঠ এস তণাদি। কিং অন্তণো উবদ্দবং ণিগৃহসি। অণুদিঅহং 

ধপরিহীঅসি অস্সেহিং । কেঅলং লাব্নমঈ ছাআ তুমং৭ মুচদি। : 
রাজা । অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহি_- 

দ্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং, 
মধ্য; ক্লান্তুতরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাতুরা। 

শোচ্য। চ প্রিয়দর্শন। চ মদনক্রিষ্টেয়মালক্ষ্যেতে, 
পত্রাণামিৰ শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী ॥ 

শকু। (নিশবস্ত ) কস্দ বা অঃস্প কহইস্দং, কিন্তু আআম ইতি 
দাণিং বো ভবিস্সং 

: উভে। সহি অদে! এবব কৃখু ণিববন্ধো৷ পিণিদ্ধজণসংবিভত্তং হি দুক্খং 

মঞ্জবেজণং হোদি। 

রাজী । আমারই মনের ভাব বুঝতে পারয়াহে। 

শকু। (স্বগত) আমার সন্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সহপ! প্রকাশ করিতে 

গারিতেছি না। 

প্রিয়। অনহ্য়া ঠিক কথা বলিয়াছে। রোগের বিষয় গোপন ধনী 

রাধিতেছ কেন? এ দিকে অন্থুর্দিন তোমার দেহ কৃশ হইয়া! পড়িতেছে, কেবল- 
মাত্র লাবগ্যময়ী ছায়া তোমাকে পরিত্যাগ করে নাই। 
 বাজা। প্রিয়ংবদা ঠিক কথা বলিয়াছে। ইহার গগুস্থল নিরতিশয ক্ষীণ 
ইাছে, কুচযুগলে আর সে প্রকার কাঠিস্ত নাই, মধ্যভাগ নিতান্ত কাত, সবমধযুগল 
নবগত এবং হঙ্গকান্তিও পাওুবর্ণ হইয়াছে) সুতরাং এই শকুস্তল! কামদেবকর্তৃক 
তি পরাণত হইলেও পল্জশোষণকারী দক্ষিণবাছ় দ্বারা স্পষ্ট মাধবীলতিকার তার 
শোচনীয়, অথচ প্রিযদর্শনাও হইয়াছেন। 
শু। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর অন্ত কাহার নিকট বলিব, তোমা 

দের ছুই জনকেই ক্রেশভাগিনী করিব। 
মধীব়। সখি! পক রিটালিরা 

ঘট মধ্যে তাগ করিয়া দলে সুঃখজনিত তই আজ ৯ লম্ি্৯ ০৯. -__... 



৮৬ কালিদাসের শ্রস্থাবন্সী। 
রাজা। পৃষ্টা জনেন সমহুঃখস্থখেন বালা, 

নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্। 
দৃষটৌ বিবৃত্য বহুশোহপ্যনয়া সতৃষ্ণ- 

মত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোহস্মি। 

শকু। সহি জদো৷ পত্ুদি তবোবণরকৃখিদা সো! রাএসী মম দংসণপধ' 
গদো। ( ইত্যদ্ধোক্তেন লজ্জাং নাটয়তি )। 

উভে। কহেছু কহেছু পিঅসহী। 
শকু। তদো পহুদি তগ্গদেণ অহিলাদেন এবদবথ দ্ধি সংবৃত্তা। 
উতে। দিট্রিমা দে অণুরূএ বরে অহিলাসো, অধবা সাঅরং। উদ্- 

বিজ কহিং মহাগঈএ পবিসিদববং। | 
রাজা। ( সহর্ষম্) শ্তং যচ্ছেশতব্যমূ। 

রাদা। এই সথী দুটি শকুন্তলার সুখে সুখী ও শকুন্তলার দুঃখে ছূঃবী। ইহার 
যখন জিজ্ঞাস! করিতেছে, তখন কি শকুন্তল। ইহাদের নিকট রোগের কারণ ব্য 
করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন। আর এই আশ্রম হইতে যখন আমি এরম্বা 

করি, তখন শকুন্তল! বার বার সতৃষ্ণলোচনে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া 

ছিলেন? কিন্ত এখন ইনি কি উত্তর দ্বেন, তাহা জানিবার জন্তই আমি অতিশ্য 

ব্যাকুল হইতেছি। 
শকু। যে অবধি সেই আশ্রম-রক্ষক রাজধি আমার নেত্রপথে পতিত হইয়া 

ছেন-% এই প্রকার অর্দোক্তির পর লজ্জায় মুখ নত করিলেন )। 

সনধীষ্য়। প্রিয়সধি! বল বল। 
শকু। তদবধি আমি তাহার প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়াছি, তাহাতেই 

এই দশ! ঘটিয়াছে। 

. সখীঘয়। ভাগ্যবশে অনুরূপ পাক্রেই তোমার বাসনা জন্মিয়াছে ? বোধ হ: 

তিনিই রাজ ছুশনন্ত; কারণ) মহানদী-সকল সমুদ্র ত্যাগ করিয়া আর কোথায় 

প্রবিষ্ট হয়? | . কাজা। (সান ফাহা শনিবার, তাহা নিলাম ।' রী 
হইলে ফিবাতাগ ভাষল হইয়া জীবর্লের লবাপ [রে র্ 



অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ |” ৮৬৫ 

স্মর' এব তাপহেতুনির্রবাপয়িতা স এব মে জাতঃ। 
দিবস ইবার্ধশ্ামস্তপাত্যয়ে জীবলোকম্ ॥ 

শু? তাজই বো অণুমদং তদে৷ তহ বটুহ জহ তস্দ রাএসিণো 

ুকম্পণীআা হোম্মি ত্তি। অগ্রহা স্থমরেধ মং। 

রাজা। অহো! বিমর্যচ্ছেদি বচনম্। এতদেব কামফলং যত্বল্প-. 

্ং। এতাব্দবস্থাপি মাং স্থখয়তি। | 

প্রিয়। (জনান্তিকম্ ) অণসুএ! দূরগমো সে মণোরহো৷ অক্খমা 
অং কালহরণস্স। 

অন। পিঅম্বদে ! কোণু উবাতো ভ্ভুবে জেণ অবিলম্বিদং ণিন্অঞ্চ 

হীএমণোরহং সম্পাদেন্ধ। 

প্রিয়। গিভুঅং ত্তি চিন্তণিজ্জং ভবে সিগ্ঘং ্ি গছুকরং॥ 

অন। কহং বিঅ? 

প্রিয়। ণং সো! বি রাত্রসী ইমস্সিং জণে সিণিদ্ধদিটৃঠিআ ইইদাহি- 
সে! ইমাইং দিঅহাইং পজ্জাঅরকিসো। বিঅ লক্ধীঅদদি। 

মাকে সন্তাপে সন্তপ্ত করিতেছেন, আমার প্রতি পকুস্তলার অ. অনুরাগ জম্মাইয়। 

ইনিই আবার আমার সন্তাপ হরণ করিলেন । 

শকু। যাঁদি তোমাদের মত হয়, তাহা হইলে আমি সেই রাজধির কৃপাপাত্রী 
ইতে গারি। | 

রা্গা। এই সকল কথাতেই আমার সন্দেহ দূর হইতেছে। ইহা কাষের ফল 
ধার বিবাহাদির বিষয় ষত্রসাধ্য; এরূপ অবস্থা হইলেও আমি সুখী হইতেছ্ি। 
। প্রিয়। (জনান্তিকে) অনহয়ে ! শকুত্তলার মনোরথ অতি দুরবর্তা, এ দিকে 
বীরক্ষেেও অসমর্থ । 

মন। প্রিয়ংবদে ! যাহাতে আগ বিরলে প্রিয়সধীর মনোবাঞ্া পূর্ণ কর 
য় একপ কোন উপায় আছে কি 1 

িয়। বিরলে নিপ্ন হওয়া চিন্তার কথ। নয়, কিন্তু আস্ত সম্পন্ন হওয়া! কঠিন। 
মশ। কি প্রকার? 

। সে সময়ে সেই রাজবিও শকুন্তলার দিকে নিধৃতিতে দেখিয়াছিলেন) 
বাং বুতবলার প্রতি ভীহায় বিলঞ্চগ অনুয়োগ-সঞ্চার হইয়াছে) রাত্রিজাগরণ 

লোক যেমন বশ হয়, তিনিও সেইয়প কুশ হইয়। পডিয়াছেন। 
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রাজা । (আত্মানমবলোক্য ) সত্যমিথস্তুত এবাম্মি। তথাহি_ 
ইদমশিশিরতয়ৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণমণীকৃতং, 
নিশি নিশি ভূজন্স্তাপাঙ্গ প্রবর্তিভিরশ্রঃভিঃ | 
অনতিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাত, 

কনকবলয়ং অস্তং অস্তং ময় প্রতিসার্য্যতে ॥ 

প্রিয়। (বিচিন্ত্য ) হলা মঅণলেহো দাণিং সে করীঅদু। অহং ₹. 
স্থমণোগোবিদং কছুঅ দেবসেসাবদেসেণ তস্সরঞ্জো হথং পাবইস্দং। 

অন। সহি! রোঅই মে স্উমারো এসো পআোআ। কিং বা সউ- 

স্তলা ভণাদি। 

শকু। সহীণিআোো বিকপ-পীঅদি | 

প্রিয়। তেণ হি অত্তণো। উবগ্রাসপুববং চিন্তেহি মলিদপদীবলিবন্ধ' 

গিদিঅং | 
শকু। চিন্তেমি, কিন্তু অবহীরণাভীরুঅং বেবই মে হিঅঅং। 

স্পা পাস্পাশাাশিশীি 

রাজা। (আপনার অঙ্গের দিকে নেত্রপাত করিয়া) যথার্থই ত আমি এ. 

প্রকার হইয়াছি। কারণ, আমার এই স্বর্ণবলয় অত্যধিক উষ্ণ অন্তর্গত সন্তাগ দ্বার 

করতল্তন্ত অপাঙ্গদেশ হইতে গলিত নয়নজলে বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গড়িযাছে। 

প্লধবন্ধ ধনুগ্ডণচিছিত মণিবন্ধ হইতে বলয় প্রতি রাত্রিতেই মুহ্মৃহ” খগি 

পড়িলে, আমি উহা সরাইয়া বার বার যথাস্থানে স্থাপন করিতেছি। 

প্রিয়। (চিন্তা করিয়া) সখি! এখন একথানি প্রণয়লিপি প্রস্তুত কর৷ 

আমি তাহা পুগের তিতর রাখিয়া দেবপুজার ছলে গিয়া রাদধির হে 

দিব। 

,. অন। সখি! এ সুকুমার প্রয়োগে আমারও অভিরুচি হইতেছে। এখন 

শকুস্বলার মত কি? 

, শকু। সীদের মতে আমার আবার বিকল্পের বিষয় কি? 

প্রিয়। তবে নিজের উপন্যাসানুরূগ ললিতপদাবনী-বিশিষট 
একটি গান রচনা 

কর। . | 
শকু। তাবিতেছি, বদি জ্বহেল! করেন) এই ঘা 

আসিনি আইনে | ও 

শন্ায় পামার 
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রাজা। (বিহস্ ) | 
অযং স তে ভিষ্ঠতি সঙ্গমোতম্থকো, বিশঙ্কমে ভীরু যতোইবধীরণম্। 
নতেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং, শ্রিয়! ছুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেত। 
অপি চ- 

অয়ং স যন্মাৎ প্রণয়াবধীরণামশঙ্কনীয়াং করতোর শঙ্কসে। 

উপস্থিতস্তাং প্রণয়োত্স্বকো। জনো', ন রত্ুমস্বিধ্যুতি মৃগ্যতে হি তৎ॥ 

সখো। অই অন্বগুণাবমাণিণি! কো ণাম সন্দাবণিব্বাণহেতুঅং 
গারদিঅং জ্জোগং আদবত্তেণ ণিবারেদি ? 

শকু (সন্মিতম্) ণিআইদা ক্ষি। : 

( ইত্যুপবিষ্টা চিন্তয়তি ) 
রাজা। স্থানে খলু বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা প্রিয়ামবলোকয়্যামি। 

উন্নমিতৈকজলতমাননমন্তাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ | 

পুলকিতেন প্রথয়তি ময্যমুরাগং কপোলেন ॥ : 

রাজা। (সহান্তে) সুন্দরি! তুমি যাহাতে অবজ্ঞার তয় করিতেছ, সেই 
[ক্তি নিজেই তোমার মিলনপ্রার্থা হইয়। রহিয়াছে; স্ৃতরাং প্রার্থা ব্যক্তি লক্ষ্মী 
ীত করুক মার নাই করুক, কিন্তু লক্ষী যাহাকে প্রার্থনা করেন)সে ব্যক্তি কখনও 
্্তহুয় না। করতোরু ! যাহা হইতে নিজক্কত প্রার্থনার অসস্তাবনীয় অবহেলার 
মাপঙ্ক। করিতেছ, সেই প্রণরাতিলাধী ব্যক্তি তোমার নিকটেই বিদ্ভমান। সুন্দরি! 
ম জানিও যে, রত্ব কাহারও মন্ুসন্ধান করে না, কিন্তু রত্বকেই সকলে অন্বেষণ 
বে। 

সধাদ্বয়। অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! কোন্ ব্যক্তি সন্তাপনাশিনী শারদীয়া 
জ্যাত্মাকে আতপত্র দ্বারা নিবারণ করে? 

শকু। (সহান্ে) তবে সখীদদের অতিমতানুসারেই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম । 
উপবেশন পূর্বক চিন্তা )। 
 আাঙজা। এখন অনিমেষলোচনে প্রিক্তমাকে দর্শন করাই সঙ্গত। কারণ, 
ওয়া শবুন্তলা পদাবলী রচনা করিতে উগ্ভত হইয়াছেন, এখন উহার মুখের 
ধকটিমাত্র লতা উদ্নমিত হইয়াছে আর গওযস্লে পুলক-সঞ্চার হওয়াতে তত্বারা 
মার উপর প্রিয়ার অনুরাগ প্রকাশিত হইতেছে। | 
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। হলা! চিন্তিদা মএ গীদবর্থ, | রি ৰ গু সগ্িহিদাণি উণ লেইণ- 

প্রিয়। ণং ইমস্সিং স্থআোদরস্থউমারে পলিণীবন্তে ণহেহিং ণিকৃধত 
বধং আলিহীঅদু। 

শকু। (ষথোক্তং রূপয়িত্বা ) হল ! স্থণুহ দাণিং সঙ্গদখং ণব ত্তি। 
উভে। অবহিদে ক্ষ । 

শকু। (বাচয়তি )- 

তুজঝ ণ আণে হিঅঅং মম উপ কামো!। অণো! দিবা বি রত্তিং বি। 
ণিগৃঘিণ তবেই বলিঅং তুই বৃত্তমণোরহাইং অঙ্গাইং | 

'গ্লাজা। অবসরঃ খন্বয়মাত্মানং দর্শয়িতূম।  (সহসোপস্থত্য ) 
"তপতি তনুগাত্রি মদনত্ামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব। 
| _ গ্ল্পয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথাহি কুমুদ্ধতীং দিবসঃ ॥ 

_ শকু। | সধি! গীতিকার বিষয় চিন্তা করিয়াছি; কিন্তু লিখিবার উপকরণ 
এধান্ধেকিছুই নাই। 

প্রিয় । এই সুকুমার নলিনীদলে পদচ্ছেদের জন্ত যাহ! প্রয়োজন হয়, ত" 

প্রমাণ অংশে নথ দ্বারা লেখনক্রিয়৷ নিষ্পাদন কর। 
শকু। (সেইরূপ করিয়া!) সখি, তোমরা শ্রবণ কর, যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি 

না, দেখ, 
সখীঘ্ঘয়। ভাল, অবহিত হইলাম । 

শকু। (পত্র পাঠ )-- 

দিবানিশি ন্বরশর, করিতেছে জরজর, 

আমার কোমল অঙ্গ সন্তাপে দহিছে। 
জানি না হে ধনুর্ঘর, কিরূপ তব অস্তর; 

অলিছে আমার সম কিংবা শান্ত আছে ॥ 
মনোরথ তব হাতে, নাহি গতি অন্ত পথে। 

বুঝিন্থু বুঝিনু তব কঠিন পরাণ। 
করুণা-বিহীন তুমি, - বুঝিলাম গুপমণি, 

রূঠিম পরাণ তব গাষাণ সঘান। নি 
রাজা। এই তারশন দিবার উপাজে বর , (সহস। শক্তনার ৭ 
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সখো। (রিলোক্য সব্যমুখায়) সাঅদং জধাসমীহিদফলস্স আবি- 

ঘ্ণো মণোরহস্স | 

শকু। (উথ্থাতুমিচ্ছতি )। 

রাজা । অলমলমায়াসেন।- 

সন্দষটকুস্থমশয়নান্যাণ্ড ক্লান্তবিসভঙ্গস্থরভীণি। 
গুরুপরিতাপানি ন তে গাত্রাণপচারমন্হস্তি | 

শকু। (সসাধ্বসমাতগতম্) হিঅঅ ! তধা উন্তম্মিম দাণিং গ কিম্পি 
রিবজ্জসি ? 
অন। ইদেৌ সিলাতলেকদেসং অলংকরেছু মহাভাআো। 

শকু। (কিঞ্চিদপসরতি )। 

রাজা। (উপবিশ্ব ) কচ্চিৎ সখী বে! নাতিবাধতে শরীরতাপঃ। 

প্রিয়। ( সন্মিতম্) দাণিং লদ্ধোসম্পদং উবসমং গমিস্সদি।- 

গ্িত হইয়া) হে কৃশাঙ্গি, মদনদেব তোমাকে ও আমাকে অহনিশি মুহ্্দূঃ 
॥করিতেছেন। দিবাতাগ্ শশধরকে যেমন গ্লানিযুক্ত করে, কুমুদ্ধতীকে দের | 
রেনা। * 

সধুতবম। (সহ্্ষে) যিনি মনোরথের অভীগ্িত ফলম্বরূপ, তাহার মন্র্প ত? 
(উঠতে ইচ্ছা )। 

রাজা। আয়ামে প্রয়োজন নই । তোমার গা্রসংমর্দনে মুণালগুলিও বিদ্- 
নিতহইয়া গিয়াছে; সুতরাং একপ গুরুতাপে সন্তপ্ত অঙ্গ হি করিবার 

টগযুকত নহে। 

"কু। (সভয়ে আত্মগত) হৃদয়! পূর্বরবৎ উৎকঠিত হইয়া এখন আর মে 
কার কিছু ব্িতেছ না কেন? 

নন। মহাভাগ, এই শিলা্ভলের একদেশে উপবেশন করুন। 
"₹। (পূর্বস্থান হইতে কিছু সরিয়। গেলেন )। 
রি (উপবিষ্ট হইয়1) আপনাদের রি দেহসন্তাপ কিঞ্িৎ প্রশমিত 

়। রন রকাপা বিহাকা নন 
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শকু। (সলজ্জং তিষ্ঠতি )। 
প্রিয়। মহাভাঅ ছুবেণঃ বিবো অগ্োগাণুরাআো পচ্চকখো। মহী- 

সিণেহো মং পুণরুত্তবাদিণিং করেছি । 

রাজ|। ভদ্রে ! নৈতৎ পরিহার্য্যং বিবক্ষিতং হানুক্রমনূতাপং জনয়তি। 
প্রিয়। তেণ হি স্থণাঢু অজ্জো। 

রাজা । অবহিতোহস্মি। 

প্রিয়। অস্সমবাসিণো জণস্স রগ অত্তিহরেণ হোদবৰং ত্তি বো 
এসো ধন্মো। 

৮ রাজা । নাম্মাৎ পরম্। 

প্রিয়। তেণ হি ইঅং ণো। পিয়সহী তুমং জ্জেব উদ্দিসিঅ ইং 

অবথন্তরং পাবিদা! তা অরিহসি অবভূববন্তীএ জীবিদং মে অবলম্থিদুং। 
&. রাজা । তদ্রে! সাধারণোহয়ং প্রণয়ঃ | সর্ববথানুগৃহীতোহন্মি। 

_ শকু। (অনসূয়ামবলোক্য ) হলা ! অলং বো অস্তেউরবিরহপঙছ 
স্থএঅস্স রাএসিণো উবরোহেণ। 

__ শকু। (সলঙ্জভাবে অবস্থিতি )। 

ঘ প্রিয়। মহাভাগ! আপনাদের উভয়েরই পরস্পর অনুরাগ দুষ্ট হইতেছে। 

সখী-ন্গেহেই আমাকে অধিক কথা বলাইতেছে। ' 
_. পরাঙা। ভদ্রে! সে কথ! বলিতে নিবৃত্ত হওয়া কর্তব্য নহে। কারণ/তীঃ 

কথা প্রকাশ ন1 করিলে শেষে অনুতাপ জন্মে। 

প্রিয়। তবে আপনি শ্রবণ করুন। 

রাজা। অবহিত হইলাম । 

প্রিয়। আশ্রমবাসীদিগের বিল ও ক্লেশ দুর করাই রাঙ্জার ধর্ম! 

রান্গ।। তাহা অপেক্ষ। নার শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই। ৃ 

প্রিয় । আপনাকে উদ্দেশ করিয়াই তগবান্ অনঙ্গ আমাদিগের প্রিরধীর এই 

অবস্থা বটাইয়াছেন ; সংগতি রুপা করিয়া প্রিয়সীর পরাণধারণের উপায় ক 
রাজা । উভয়েরই অনুরাগ একরূপ ; আমি (তোমার কথায়) এ 

হ্ইলাম | ৰ সখি; এই রাছধি অন্তঃগুর-মহিলাদিগে 

| * গকু। ( অনসথয়ার দিকে চাহিয়া) 

বিচ্ছেষে উৎরটিত, ইহাকে অনুরোধ খারিবার আবন্তক গাই 
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রাজা। ইদমনন্যপরায়ণমন্যথ হৃদয়সন্নিহিতে হৃদয়ং মম। 
যদি সমর্থয়সে মদিরেক্ষণে মদনবাণহতোহস্মি হতঃ পুনঃ ॥ 

অন। বন্ুবল্লহা কৃখু রাআণো স্ণীঅন্তি, তা জহ ণে! পিঅসহী বু 

শ্ণমোঅপিজ্জ ণ হোই তহ করিস্মদি। 

রাজা। ভদ্রে! কিং বুনা। 

পরিগ্রহবহুবেহপি দে প্রতিষ্ঠে কুলম্থ মে। 

সমুদ্ররশনা চোব্বাঁ সখী চ যুবয়োরিয়মূ। 
উভে। ণিবব্,দক্ষ। 

শকু। (হর্ষং সুচয়তি )। 

প্রিয়। (জনাস্তিকম্) অণসুএ! পেক্খ পেক্খ মোহবাদাহদং 

বিঅ গিল্ষে মোরীং কৃখণে কৃখণে পচ্চাঅদজীবিদং পিঅসহীং। 

শকু। হলা মরিসাবেধ লোঅবালং জং অদ্ধেহিং বিস্সদ্ধপলা বিশীহিধ, 

উবআারাদিব্ধমেণ ভণিদং। ৰ 
শাপলা 

রাজা। হে  মনিরেক্ষণে ! হে হ্ৃদর-সমীপবস্তিনি! তুমি আমার হৃদয়ে 

ষঠন পূর্বক যদ্দি আমার এই অনন্যাসক্ত হৃদয়কে অন্তে আসক্ত বিবেচ্ী 
কর, তাহা হইলে ম্মরশরে হত হইয়াও আমি পুনর্বার হত হইলাম । $॥ . 

অন। শুনিয়াছি, রাজারা বহুনারীর বল্লভ; অতএব যাহাতে আম্মরদিগের ' 
এই প্রিয়সথী বদ্ধুজনের শোচনীয় না হন, তাহা৷ করিবেন । 

রাজা। ভদ্রে! এ বিষদ্বেমধিক বলা বৃথা । আমি বন্বল্লভা হইলেও, 
ধশীগরমেখল| ধরিত্রী এবং তোমাদের এই প্রিরসথী এই ছুইটিই আমার বংশের 
্রতিষাম্বরূপ। | 

মধীঘয়। সুখী হইলাম। 
শকু। (আনন্দ প্রকাশ )। 

পরিয। (অনাস্তিকে) অনস্থয়ে! দেখ দেখ, শ্রীক্ষকালে মেঘ ও বাস 
কৃ ব্যাকুলিতা মযুরীর যে অবস্থা ঘটে, আমাদের প্রিয়সখী সেইবপ ক্ষণে ক্ষণে . 
সছাপরাপ্তবৎ হইতেছেন | 

শকু। খর নি টা রব বেস কথা বিয়া 
নোবপালের নিকট জয়া পরীর্ঘন। ধার? - 

রি 
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কো ও ) সি নি রাহা রাগ 

। অরিহদি কৃখু মহারাঝো অ পু | 

বা নহি মন্তেদি। ০ ভুত্বণাণি দোটুং পরোক্ধং কো 

"রাজা । (সন্মিতম্) ৃ 

অপরাধমিমং ততঃ সহিষ্বে, যদি রাস্তোরু তবাঙগরেচিতার্দে। 

কুন্থুমাস্তরণে ক্লমাপহং মে, স্বজনত্বাদনুমন্যসেহবকাশম্॥ 

্রিয়। ( সোপহাসম্) ৭ং এন্তিকেণ উপ দে তুটটো ভবে? 
*. *শকু। (সরোষমিব ) বিরম বিরম ছুবিবণীদে এদাবদ্থং গদাএবি 
মং কীলেসি। 

অন। (বহিঃ সদুষ্রিক্ষেপম্) পিয়ন্বদে ! জহ এস ইদো দিদি 

মিঅপোদও মাদরং অএমসদি এহি সংজোএম ণং। 

, প্রিয়। হল! চবলো কৃখু এসো ৭ ণং সংজোজইদ্বং এআইণী ৭ 

প্লীরেরিতা অহন হান বা... হাতে রহিত, 
"সথীতবয়। (সহান্তে) যে ব্যজি মরধ্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহারই ক্ষমা 

পর্ন কর! উচিত, তাহাতে অপরের কি ক্ষতি? 

শকু $ অসাক্ষাতে কে নাকি বলে? সুতরাং মহারাজ এ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন। 

রা] । (ঈধদ্ধান্য সহকারে) হেরন্তোরু! তোমার অন্ম্পর্শে বিতর 

সথগন্ধি ও সন্তাপহারী এই পুষ্পশষ্যার এক পার্থ যদি আমাকে আত্মীয়জ্ঞানে স্থান" 

দানে অন্থমোদন কর, তাহ! হইলে আমি এ অপরাধ ক্ষম! করিতে পারি। ূ 

প্রিয়। ( উপহাসের সহিত) আপনি কি তাহা হইলেই মন্ত্ট হন? 

শকু। (রোধ সহকারে) ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; একে আমার এইরূগ দশা 

ঘটিয়াছে, তাহার উপর আবার তোমর৷ আমার সঙ্গে উপহাস করিতেছ? 

'ন। (বাহিরের দিকে নেত্রপাত করিয়া) প্রিযংবদে ! তাপদগণের এ 

হরিণ-শিশুটি ইতত্ততঃ নেত্রপাত করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে কি অহেষণ করিয়া 

বেড়াইতেছে) নিশ্চয়ই উহার মাতা অন্তদিকে চলিয়া গিয়াছে) অতএব আমি 

উদাকে উহার ষাতার সহিত মিলাইয়! দিই। 
| 

 প্রির। ঈহরিণশিণ্ড অত্যৰ চঞ্চল) তুমি একাকিনী গারিবে না? আমিও 

| [উভয়ের ্র্থানোদূযোগ। 
স্প্ঞারগ বাতা ভরি | 
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শকু। হল! ! ইদে! অগ্নদো ণ বো গন্তং অণুমঞ্জে জদে! অসহাইনীক্ষি। : 
উভে। (সম্মিতম্) পুহবীএ জো স্মরণং মো তুহ সমীবে বট্রদি। &৫ 

[ইতি ন্ান্ে। ূ  
এই 

রি 

শকু। কধং গদাআ৷ এবং পিয়সহীআো। ৃ 
রাজা। সুন্দরি! অলমাবেগেন, নম্বয়মারাধয়িতা জনস্তে দে 

ব্তৃতে। | 

কিং শীতলৈঃ ব্লমবিনোদিক্তিরার্র্বাতান্,সঞ্চালয়ামি নলিনীদলতালৃন্তম। 
অস্কে নিধায় চরণাবুত পর্মতাআৌ,সংবাহয়ামি করভোরু বথাম্থখন্তে ॥. 

শকু। ণমাণণীএন্ জনেস্থ অন্তাণং অবরাহইস্সং। 
( ইতি অবস্থাসদৃশমুখায় প্রস্থাতুমিচ্ছতি ) 

রাজা। (অবষীভ্য )! স্থন্দরি! অপরিনির্বাণো দিবসঃ, ইয়ঞ্চ তে. 
শরারাবস্থা। : 

উৎস্জ্য কুন্থমশয়নং নলিনীদলকল্লিতস্তনাবরণম্। 

কথমাতপে গমিয্যসি পরিবাধাকোমলৈরনগৈঃ | 
( ইতি বলান্নিবারয়তি ) 

শকু। ঈথি! তোমরা এখান হইতে চগ্লিয়া যাইবে, এ বিষয়ে আমি 'কিরূপে 
অনুমোদন করি? কারণ, আমি একাকিনী--সহায়হীনা। 

স্ধীদবয়। (সহান্তে) ক্ষিতিপাল যখন তোমার নিকট আছেন, তখন আবার 
সহাযহীন! হইলে কিরপে? [ সখীঘয়ের প্রস্থান । 
' শকু। আমাকে একাকিনী ফেলিয়া! সখীর! যে সত্য সত্যই প্রস্থান করিল! 

রাজা। সুন্দরি! আবেগে আবশ্তক নাই। তোমার শুঅরধার জন্ত আমিই 
তামার দখীদের স্থানীয় হইলাম । এখন কি করিতে হইবে? হে করতোক্ু ! 
ঘবকণান্পর্শে শীতল, সন্তাপহারী নলিনীদলের তালবৃস্ দ্বারা কি বীজন করিব? 
বা তোমার রক্তোৎগল তুল্য লোহিতবর্ণ পদস্বয ক্রোড়ে তুলিয়া, বাহাতে 
মার পরীতিলাভ হয়, তদহুরূপ মর্দন করিব? 
শ₹ু। সন্মনারধ ব্যক্ির নিকট আত্মাকে অপরাধী করিতে বাসনা নাই। 

( এই বলিয়া উঠিসা গ্রস্থানের উদ্ঘাগ ) 
বা ( অবরোধ করি পুন্থরি ) প্িরাআরগাজ এ ০ 



৮৭৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

শকু। মুগ্ধ মুঞ্চ মং ণ ক্খু অন্তণো পহবামি অথবা মহীমেত্সরণা কি 

দ্াণিং এখ করিস্সং |. 

রাজা । ধিগ্ব্রীড়িতোহস্মি। 

শকু। ণ কৃথু অহং মহারাঅং ভণামি দেববং উবালহামি। 

' দবাজা। অনুকূলকারি দৈবং কথমুপালভ্যতে। 

শকু। কধং দাণিং ণ উবালহিস্সং জং মং অন্তণো অণীসং কু 

পরগুণেহিং লোহাবেদি । 

রাজা। (স্বগতম্)। 

অপ্যৌতস্থক্যে মহতি দয়িতপ্রীর্থনাস্থ্ প্রতীগা, 

কাঞ্ষন্ত্যোহপি ব্যতিকরনৃখং কাতরাঃ স্বাঙ্গদানে। 

'মাবাধ্যন্তে ন খলু মদনেনৈব লন্ধান্তরত্বা- 

_ দাবাধস্তে ন খলু মনসিজমপি ক্ষিপ্তকালা; কুমার্যযঃ 

হয় নাই ; তাহার উপর আবার তোমার শরীরের এই আবস্থা 7 অধিকন্ত নলিনী- 

দম দ্বার তোমার স্তনঘ্বয় আবৃত ; এ দিকে সম্তাপ-জনিত কষ্ট; অন্গযষ্তিও নুকো" 

' মল) সুতরাং পুষ্পশয্যা তাগ করিয়া কি প্রকারে এই রৌদ্রে গমন করিবে? 

( এই বলিয় সবলে নিবারণ করিলেন ) | 

শকু। ছাড়ুন,ছাড়,ন, আমাকে ধরিবেন না? আমাতে আমার গ্রনুষাই। 

একমাত্র সখীরাই আমার রঙ্ষয়িত্রী) আঁপনি এরূপ করিলে আমি আর কি 

করিব? রা 

রাঁজা। ধিক! বড়ই লজ্জা পাইলাম । 

শকু। আমি মহারাজকে কিছুই বলি 

করিতেছি । 

রাজা । দৈব ত তোমার পক্ষে অনুকূল; তবে তাহার নিন্দা কেন! আমাকে 
শকু। নিন্দ। করিব ন! কেন? দৈবই ত 

আমার ধৈর্যয োগ করিয়া 

পরগুণে লুন্ধ করিয়া তুলিতেছে। 
| 

রাজ. (আত্মগত ) কুমারীরা অত্যব ওৎসুক্য সবে
 টির 

| করে? পরম্পর আলিঙ্গন-স্থুখের বাসনা থাফিলেও ূ 

পধিগুষা | ০০ ০৯৬ প্রজী টার্ন আজহা কেবলই যে শরশর
ে গীতা রি 

নাই, আপনার দৈবকে নির্দা 



অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ। ৮৭৫ 

শকু। (.গচ্ছত্যেব )। | 
রাজা। ন কথমাত্মনঃ প্রিয়ং করিষ্তে। ( উপস্তত্য পটান্তুমব- 

লম্বতে )। ৃ 
শকু। পৌরব ! রকৃখ রকৃখ বিণঅং ইদো তদো ইসিআো সঞ্চরস্তি । ' 
রাজা । স্থুন্দরি ! অলং গুরুজনান্তয়েন তে, বিদিতধশ্মা অত্রভবান্ 

কথ ন খোমুপযাস্তি। 

যতঃ-_গান্ধর্দেণ বিবাহেন বহ্ব্যোইথ মুনিকন্যকাঃ। 
শরয়ান্তে পরিণীতান্তাঃ পিতৃভিশ্চানুমোদিতাঃ ॥ 

( দিশোহবলোক্য ) কথং প্রকাশং গতোহস্মি। 

( শকুস্তলাং মুক্ত পুনস্তৈরেব পদৈনিবর্তততে )। 
শকু। (পদান্তরে প্রতিনিবৃত্য সাঙ্গভঙ্গম্। ) পৌরব! অণিচ্ছাপূর- 

অবি সম্তাসণমেত্তপরিচিদো অঅং জণো ৭ বিস্থামরিদবেবা ? 

তাহাও নহে) তাহারা আবার কাল-বিলম্ব দেখিয়া কামদেবকেও বিলক্ষণ 

গীড়া দেয় । 
শকু। (গমনোদৃযোগ ) | | 
রাজা, নিজের ইষ্টসাধন কেন নাকরি? (নিকটে যাইয়! শকুন্তলার অঞ্চল 

ধারণ )। 

শকু। পৌরব! কথা রাখুন, কথা রাখুন, আমার বিনয় রক্ষা" করুন; 
তাপসগণ চারিদিকে বেড়াইত্রেছেন। 

রাজা। সুন্দরি! গুরুজন হইতে কোন তর নাই। তগবান্ কখ সমগ্র 
[চারধর্ম জাত আছেন; এ বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র অন্্তাপের কারণ নাই। 
পরণ। রত আছি, গাপসকন্তাদিগের মধ্যে অনেকেই গান্ধর্ববিধানে পরিধীতা 
্াছেন। পিতৃগণেরও তাহাতে অনুমোদন আছে। (চারিদিক্ দেখিয়া) এ 
+ মি যে প্রকাণত্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! (শবুন্তলাকে ছাড়িয়া! 
মর গমন ও প্রত্যাবর্তন )। . 
শহ। (পদান্তরে গমন ও প্রত্যাগত হইয়া! অঙ্গতঙ্গের সহিত) হে পৌরব। 
রা রণ না করিলেও সম্ভাষণ হেতু পরিচিত এই অভাগিনী শহুস্তলাবে 

বেন না।, | ৃ 



৮৬ _ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

রাজা । সুন্দরি ! 

ত্বং দুরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে। 

দিবাবসানে চ্ছায়েব তরোমুলং ন মুধ্চতি ॥ 

শকু। (স্তোকমন্তরং গত্বা আত্মগতম্ ) হদ্দী হদ্দী ইমং স্ৃণি ৭ 

মে চরণা পুরোমুহা পসরস্তি, ভোছু ইমেহিং রক্তকুরুবহিং আবা- 

রিঅসরীরা ভবিঅ পেক্খিস্সং, দাব সে ভাবাণুবন্ধং। (তথা কৃত্ধা 

স্থিতা )। 

রাজা । কথমেবং প্রিয়ে অনুরাগৈকরসং মামুপেক্ষ্য নিরপেক্ষেব 

কামং গচ্ছসি ? 
অনির্দয়োপভোগন্ত রূপস্থ মুদুনঃ কথম্। 

কঠিনং খলু তে চেত; শিরীষস্ত্ের বন্ধনম্ 

শকু। এদং স্থণিঅ ণ মে অথি বিহবো গন্তং। 

রাজা। সম্প্রতি প্রিয়াশৃন্যে কিমম্মিন্ লতামগ্ডপে করোমি। 

রিনি ানিনারিগিরিা রি রি উর 

রাজা। সুন্দরি! দিবাভাগ শেষ হইলেও যেমন ছায়া বৃক্ষের মূ পরিত্যাগ 

করে না) সেইরূপ তুমি দূরবর্তিনী থাকিলেও আমার হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে 

পারিবে না। 

শ্রকু। (কিঞ্িৎ দুরে যাইয়া আত্মগত ) হার, ধিক্ ধিক! এ কথা শুনিয়া 

আর আমার চরণ এক পদও অগ্রসর হয় না। হউক) এখন এই কুরবক-্ের 

অন্তরালে দেহ আবৃত করিয়৷ ইহার ভাবানুবন্ধ ও অনুরাগ দর্শন করি (সেই তাবে 

অবস্থান )। 
ৃ 

রাজা । প্রিয়তমে ! আমি তোমারই অন্রাগরসে রসিক ; আমাকে ত্যাগ 

করিয়া নিম্পৃহচিত্তে তুমি নিতান্তই এখান 
হইতে প্রস্থান করিলে? তোমার ধা 

কি নির্দয়, আমাকে ছুঃখসাগরে ফেলিয়া নিতান্ত প্রন্থান করিলে? প্রিয়মে! 

তোমার সহিত আমার গাঢ় আলিঙ্গন ঘটে নাই, তোমার অন্নয্টিও নিতান্ত 

কোমল ; কিন্তু শিরীষপুণ্পের বন্ধনবৃন্ত যেমন কঠিন, তোমার কোমলচিওও 
মই 

গ্রকার কঠিন হইল কেন? 

শনু। এ কথা শুনিয়া আঁর আমার প্রস্থান করিবার শক্তি 

রাজা।: এই ্ রিয়াবিরহিত লতাবিতামে থাকি়াই বা তার 

হয় না। 

রি ফন! (সগুধ' 



ভি এ 

(অগ্রতোইবলোক্য ) হস্ত ব্যাহতং মে গমনমূ। 

মণিবন্ধনতো গলিতমিদং সংক্রান্তোশীরপরিমলং তস্যাঃ। 
হৃদয়স্ নিগড়মিব মে মৃণালবলয়ং স্থিতং পুরতঃ ॥ 

(সবস্থমানমাদত্তে )। 
শকু। (হস্তং বিলোক্য ) অন্মো দোববল্লসিটিলদাএ পরিবভট্টং 

এং মিণালবলঅং ৭ মএ পরিপরাদং। 

রাজা। (মৃণালবলয়মুরসি নিক্ষিপ্য ) অহো৷ স্পর্শ; । 

অনেন লীলাভরণেন তে প্রিয়ে, বিহায় কান্তং ভূজমত্র তিষ্ঠতা | 

জনঃ সমাশ্বাসিত এষ দুঃখভাগচেতনেনাপি সতা ন তু ত্বয়! ॥ ৃ 

শকু। অদে অবরং ণ সমথন্ষি বিলন্বিদুং ; ভোদু, এদেণ এবব বব- 
দেসেণ অত্তাণং দংসইস্সং | ( ইত্যুপসর্পতি )। 

রাজা। (দুষ্ট সহর্যম্) অয়ে জীবিতেশ্বরী মে প্রাপ্তা ৷ পরিদেবনা- 
ন্তরং প্রসাদেনোপকৃতোহস্মি খলু দৈবস্থয। 

-- পাশা পাপন পিপল শিস্পেপীসপীপপীসি সপন, 

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আবার গমনে বাধা উপস্থিত হইল; এই যে শকুস্তলার 
মণ্বন্ধ হইতে স্বলিত হইয়া মৃণালবলয় সম্মুখে পতিত রহিয়াছে; ইহা উপীরগন্ধে 
পরিব্যাপ্ত এবং আমার হৃদয়ের ০৪৪ | (সম্মানসহকারে বলয় তুলির 
রইলেন )। 

শকু। (নিজ হাত দেখিয়া ) অহো।! দুর্বলতা হেতু মণিবন্ধ শিখিল হওয়াতে 
&ই মূণানবলয স্বলিত হইয়া পড়িয়া! গিয়াছে ; আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। 

নাঙজা। ( বক্ষঃস্থলে মৃণ'লবলয় রাখিয়া ) অহো! কি সুখকর স্পর্শ! 
খিতমে! তোমার মনোহর হত্ত হইতে এই বলয় স্বলিত হইয়া এখানে পড়িয়া 
গাছে) এই লীলাতরণ অচেতন বস্ত বটে, কিন্তু এই সন্তপ্ত ব্যক্তিকে আশ্ব্ 
করিতেছে) কিন্তু পাধাণময়ি শকুস্তলে | তুমি সুচেতন হইয়াও আমাকে সেরূপ 

আসাম প্রদান করিলে না! 
৪ ! আর বিলম্ব করিতে আমার সামর্থ্য নাই। হউক, এই ছলেই উহাকে 
বায় দর্শন প্রদান করি। (রাজার সম্মুখে গমন )। 

মাঙগা। (সানন্দে দেখিয়।) অহো!! আমার নীবতে্বী পরব উপস্থিত 
) শামুর বিনাপাকে ক্ৈষ আঘার প্রতি এসর হইলেন/সেই জন্ভই ইহীকে 
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পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতথ্ান্থু পক্ষিণা । . 
নবমেঘোজি ঝতা চাস্ ধারা নিপাতিতা মুখে। 

শকু। (রাজ্ঞঃ সম্মুখে স্থিত্বা) অজ্জ অদ্ধপদে সুমরিঅ এস 
হত্থবভংসিণো মুণালবঅস্স কদে পড়িণিউত্তক্ষি কহিদং মে হিঅএণ ্ 
গহিদংত্তি। তা ণিকৃখিব এদং মা মং অত্তাণঅং অ নঞ্চ মুগিঅণেহ গম. 

সইস্সসি। 

রাজা। একেনাভিসন্ধিন! প্রত্যর্পয়ামি | 

শকু। কেন উপ? 

রাজা । যদীদমহমেব যথাস্থানং নিবেশয়ামি । 

শকু। (আত্মগতম্) আ৷ কা রা ? ( প্রকাশং ) ভোদু, এদং দাব। 

(ইত্যাপসর্পতি )। 

রাজা। ইতঃ শিলপাপটেকদেশং সংশ্রয়াবঃ। (ইত্যুভৌ পরি 
ক্রম্যোপবিষৌ )। 

" ( শকুন্তলায়া হস্তমাদীয় ) অহো স্পর্শ; ! 

প্রাণ হইলাম । চাতক তৃষ্ণা শুষ্ক হইয়। জল প্রার্থনা করিবামাত্র নবীনমেঘ 

তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে জল প্রদান করিল। 

শকু। (রাজার নিকটবর্তিনী হইয়া) আর্য্য ! অর্ধগথ তে মনে গড়ন 

আমার মৃণালবলয় করত্রষ্ট হইর়া পড়িয়া গিয়াছে? সেই জন্যই ফিরিয়া আগিনাম। 

আমার হৃদয় বলিতেছে যে, আপনিই সেই বলয় লইয়াছেন । অতএব সবর তাহা 

দিউন, বিলম্ব হইলে খধিরা সমস্ত ঘটন| জানিতে পারিবেন । 

রাঙ্গা। একটি অভিপদ্ধি (নিয়ম ) করিলে বলয় দিতে গারি। 

শকু। কি অভিসন্ধি? 

রাজা। আমি যথাস্থানে সেই বলয় পরাইয়া দিব, ইহাতে 

তাহ। দ্রিতে পারি না। 

শকু। (ন্বগত) কি করি, (প্রকাণ্ঠে) তাহাই হউক, আপনিই রাই 

দিউন (রাজার অধিকতর নিকটবর্তিনী হইলেন )। 

বাঁজা। এস, উভয়ে শিলাতলে বসি। (উভয়ের উঠবেশন। (পুরন 

হাত ধরিয়া) হো । কি গুখকর ক্পর্প! শিবরোহারিতে কাই 

সম্মত না হে 
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হয়কোপানিদগ্স্ত দৈবেনামূতবরধিণা। . 
প্ররোহঃ সম্ততৌ তুয়ঃ কিংন্বিৎ কামতরোরয়ম্॥ 

শকু। (স্পর্শং রূপয়িত্বা ) তুবরছু তুবরছু অজ্জউভ্ো । 

রাজা। ( সহ্ষমাতুগতম্) ইদানীমস্মি বিশবস্তঃ যতঃ ভর্তুরাভীষণ- 

দমেতৎ। (প্রকাশম্) সুন্দরি! নাতিশ্লিষ্টঃ সন্ধিরম্ত মৃণালবলয়ন্থয ' 

দি তেইভিমতং তদন্যথা ঘটয়িফ্যামি | 

শকু। (ন্মিতং কৃত্বা) জহ দে রোঅদি। 

রাজা। (সব্যাজং বিলম্ব্য প্রতিমুচ্য ) স্থন্দরি ! দৃশ্যতাম্। 

অয়ং স তে শ্বামলতামনোহরো, বিশেষশোভার্থমিবোজ বিতাম্বরঃ | 

মণালরূপেণ নব নিশাকরঃ, করং সমেত্যোভয়কোটিমা শ্রিতঃ॥ 
শকু। ণদাব ণং পেক্খামি পবণকম্পিদকঞ্প্ললরেণুণা কলুসীকিদা 

মদদিটুটা। 
রাজ । ( সম্মিতম্ ) যগ্ঘনুমন্যাসে তদহমেনাং বদনমারতেন বিশদাং 

রিষ্যে। 

ইলে দেবতারা কি সুধাবর্ষণ করিয়া! পুনরার তাহার অদ্ুরস্বরূপ এই হস্ত সৃষ্টি 
টরিয়াছেন? ্ | 

শকু। (স্পর্শস্থথ বোধ করিয়া) আর্ধ্যপুত্র ! সত্বর হউন। সত্বর হউন। 
' রাজ|। (সাননে স্বগত) এখন আমি বিশ্বীসের পাত্র হইলাম। রমণীর। 
তির প্রতিই এইরূপ 'ঘার্যযপুক্র সম্বোধন করিয়া থাকে । (প্রকাশে) সুন্দরি ! 
ধাবধয়টি ভাল করিয়া পরাইয়া! দেওয়া! হয় নাই) যদি তোমার অভিমত হয়, 
টান করিয়া আটিয়া দিই। ৯ 

শকু। (মৃহ্হাস্ত করিয়া) আপনার যেমন ইচ্ছা । 
রথ (ছল পূর্বক বিলম্ব করিয়া) সুন্দরি ! দেখ, কলামাত্রাবশিষ্ট চনত গগন-: 
ন ত্যাগ করিয়া শোভাসনদর্শনার্থ তোমার হস্তে মৃণালববয়রূপে উপস্থিত হইয়া- 
টি) ইহা ্ামবর্ধে মনোহর এবং কুগুলাক্কৃতি ধরিয়া উভয় দিকেই একত্র হইয়াছে। 

হু। আপনার মৃণালক্বপ চন্ত্রকে দেখিতেছি না) কিন্ত বায়ুকম্পিত 
খানের রা মামার চু ছুটি কমুধিত হইল 

নাা। (সহাস্থে) তুমি আরে কলি শী 7 - 
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শকু। তদো অণুকম্পিদা ভবেঅং, কিন্তু উপ অহং ণ দৈ বীস্মামি। 
রাজা। মা মৈবং, নবো হি পরিজনঃ সেব্যানাং আদেশাৎ গরংন 

বর্ততে। 

শকু। অঅং এবব পচ্চ,বঅরো৷ অবিস্সাসজণআ । 

রাজা। (ব্বগতম্) নাহমেবং রমণীয়মাতানঃ পেবাবসরং শিথিল- 

যিষ্যে। (মুখমুননময়িতুং প্রবৃততঃ)। 

শকু। (প্রতিষেধং রূপয়ন্তী বিরমতি )। 

রাজা । অয়ি মদিরেক্ষণে ! অলমল্মদবিনয়াশঙ্কয়া। 

শকু। (কিঞিদ্দৃষ্ট? ব্রীড়াবনতমুখী তিষ্ঠতি )। 

রাজা। ( অঙ্গুলীত্যাং মুখমুন্নমধ্য আত্মগতম্ )। 

চারুণা স্ফুরিতেনায়মপরিক্ষতকোমলঃ । 

পিপাসতো মমানুজ্ঞাং দদদাতীব প্রিয়াধরঃ ॥ 

শকু। পড়িগ্াণমস্থরো বিঅ অজ্জউত্তো।। 

শকু। তাহাতে উপকৃত হই বটে, কিন্ত আপনাকে সেরূপ বিশ্বাম হয় না। 

রাজা । না, সে আশঙ্কা নাই ) তোমার এই নূতন দেবক আরাধনাবিষয় 

প্রভুর আজ্ঞার অতিরিক্ত কোন কাজ করিবে না। 

শকু। অধিক আদরই অবিশ্বাসের হেতু। 

রাজা । (আত্মগত) যখন সেবার এমন সুন্দর অবসর উপস্থিত, তথ্ন মে 

অবসরকে শিধিল করা উচিত নহে । ( এই বলিয়া শকুন্তলা চিবুক ধারণ পূর্বক 

বদনমগ্ডল উত্তোলন )। 

শকু। (নিবারণ করিতে উদ্ত )। 

রাজা । মদ্দিরলোচনে ! অবিনয়ে কিছু ভয় নাই। 

শকু। (কটাক্ষ করিয়া ঈজ্জাবনতমূখী )। 

রাজা। (অন্লী হারা শকুস্তলার মুখমণ্ডল তুলিয়া আত্মগত) 

তমার নুন্দর অধরে কিছুমাত্র ক্ষত নাই; আমাকে নিতান্ত 

এই অধর যেন মনোহরভাবে শ্মুরিত হইয়া আমাকে তৃষা 

আদেশ দিতেছে। | | | 

. শকু। আর্য্যপুত যেন নয়মের নিধাটব্ভী কর্ণোৎপলরে? রেখিতে গা 

অহো! প্রি 
তৃষ্ণার্ত দেখিয়ী। 

নিবারণ করিতে 
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রাজা। কর্ণোৎপলসন্নিকর্যাদীক্ষণন্ত সাদৃশ্টমুটোইন্রি। (মুখমারতেন 

চ্ষুঃ দেবতে )। 
শকু। ভোছু পইদিখদংসণ ক্গি সম্ুত্তা। লজ্জেমি উণ অণুবআরিণী 

পিঅআরিণো! অজ্জউত্তস্স | 

রাজা । স্থন্দরি ! কিমন্াৎ ? 

ইদমপ্াপকৃতিপক্ষে স্থুরতি মুখস্তে ময় যদাত্বাতম্। 

ননু কমলম্য মধুকরঃ সন্ত্ষ্যতি গন্ধমাত্রেণ ॥ 

শকু। ( সন্মিতম্) অসন্তোসেণ কিং করেছি ? 

রাজা। ইদম্। ( ইতি ব্যবসিতঃ)। 

শকু। (বন্তুং টৌকয়তি )। 

( নেপথ্যে ) চক্কবাঅবহুএ আমস্তেহি সহচরং ণঃ উবট্ঠিদ! রঅণী | 

শকু। ( কর্ণং দা সসম্ত্রমম্ ) অজ্জউত্ত এসা কৃখু তাদকথস্স ধন্ম-. 
র্মকণীঅসী মম বৃত্তস্তোবলন্তণণিমিত্তং অজ্জা গোদমী আজচ্ছদি। তা 
বিডন্তরিদো হোহি। 

রাজা। কর্ণোখপলের নিকটবর্তী বলিয়া! দেখিতে পাইতেছি নী। (এই 
বলিয়া যুখবায়ু দ্বারা শুশষায় প্রবৃত্ত হইলেন | 

শকু। এখন আমার চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়াছে; অর্যযপুক্র 
নামার উপকার করিলেন; আমি কিন্তু কিছু গ্রত্যুপকার করিতে ন৷ পারিয়! 
ঘত্যন্ত লঙ্জিত হইতেছি। 

রাজা। সুন্দরি! অন্ত আর কি উপকার করিবে? তোমার মনোহর. 
বর্ণ মুখপন্প যে আত্বাণ করিয়াছি, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট উপকার 
ইইয়াছে। কারণ, পদ্নের গন্ধ পাইলেই মধুকরের সন্তোষ জন্মে । | 

শকু। (মৃদ্হাস্ত করিয়। ) সন্তোষ না জন্মিলেই বা মধুকর কি করিবে? 
রাজা। এই প্রকার কারবে। ( এই বলিয়া মুখচুন্বনের উদ্যোগ )। 
শকু। (মুখাচ্ছাদনে চেষ্টা )। 
নেপথ্যে । চক্বাক্বধু! আপনার সহচর বারের সুতি রা) ৃ 

$ দেখ রাজি সমাগত 1 ৃ 

শকু। (শুনিয়া শশা). ার্ধাগজ্র। পিতা জার আলি শনি 



৮২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজা। তথা। (ইত্যেকাস্তে স্থিতঃ )। 

( ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গৌতমী সথ্যো চ) 

সখো। ইদে ইদৌ আজ্জা গোদমী। 

গৌত। ( শকুস্তলামবলোক্য ) জাদে অচ্চাহিদং স্থৃণিঅ আদা এং 
শাস্তিউদঅং। (দৃষট। সমুখখীপ্য চ) ইধ দেবদাসহায়িণী চিট্ঠস্স। 

শকু। দাণিং এবব অণসৃমআপিঅন্থদাত মালিনীং আদি মো। 
গোৌত (শান্ত্যদকেন শকুন্তলামত্যুক্্য ) জাদে নিরাবাধা মে চিরা 

জীব অবি দে লহ্সন্দাবাইং। অন্দ ইং ( ইতি স্পৃতি )। 
শকু। অন্মে অথ বিসেসো। 

গৌত। পরিণদো দ্দিঅসো! তা এহি উড়অং এবব গচ্ছন্ষ। 

শকু। ( কথঞ্চিছুর্ায় স্বগতম্) হিঅঅ পঢ়মং এবব স্থৃহোবাদে 

মণোরহে কালহরণং করেমি সম্পদং অপুভব দাৰ দুকৃখং | 

আর্ধ্য। গৌতমী আমার এই সকল ঘটন! জানিবার জন্য এই দিকে আসিতেছেন। 

আপনি এই তরুশাখার অন্তরালে অবস্থিতি করুন। 

রাজা । তাহাই হউক। (বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান )। 

(পাত্র-হন্তে গৌতমীর প্রবেশ ) 

গৌতমী। “বৎসে! তোমার অঙ্গতাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে শুনিয়া আমি এখাদে 

আসিলাম। এই শাস্তিজল লও। (শকুন্তলার অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহা? 

উঠাইয়। ) এখানে কি কেবল দেবতাসহায়িনী হইয়া আছ? 

শকু। অনহুয়! ও প্রিয়ংবদ! এইমাত্র মলিনীনদীতে গমন করিয়াছে। 

গৌতমী ৷ (শকুন্তলার অঙ্গে শাস্তি্ল সেচন পূর্বক) বশে: দীর্ঘকী 

লা কর। এখনকি দেহতাপ কিছু করিয়াছে? ( এই বনিয়া শকুস্ঘার সর 

ম্পর্শ ) | 

শকু। হা কিঞ্চিৎ উপশম । 

গৌতী।. দিবা শেষ হইছে, এখন চল, পটে
 বাই 

.শকু। (করে উঠিয়া শ্বগত) ঘান। আননে মান ৮ 
৪৩ ৮18 নদ 7) হার 

» কা, ০2৮১ 1০০৮০০ উজার আর & 14 নিত গার্টেন ফিরিয়া 



অভিজ্ঞানশকুত্তলমূ। ৮৮৫ 
(পদাস্তরে প্রতিনিবৃত্তয প্রকাশম্) সন্দাবহারঅ আমন্তএ তুমং পুণো গরিতৌঅথং। 

[ ইতি নিক্কান্তাঃ সর্ব । রাজা। (পূর্ববস্থানমুপেত্য সনিশ্বাসম্ ) অহো বিদ্ববত্যঃ প্রািতার্থ- 
সিদ্ধয়ঃ| তথা হি-_ 

মহ্রঙুলিসংবৃতাধরোষ্টং প্রতিযেধাক্ষরবিক্রবাতিরামম্। 
মুখমংশবিব্তিপক্ষমলাক্ষ্যাঃ, কথমপ্যক্নমিতং ন চুম্থিতং তং ॥ 

ক নু খলু সমপ্রতি গচ্ছামি অথবা ইহৈৰ প্রিয়াপরিতুক্তে লতামণ্ডপে 
রং তিষ্ঠামি। € সর্বতোহবলোক্য ) 

তস্তাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং, . 
ক্ান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরপিতঃ | 
হস্তাদত্রষ্টমিদং বিসাতরণমিত্যাসজ্ামানেক্ষণো, . 
নিগন্তং সহসা ন বেতসগৃহাদীশোহস্মি শূহ্যাদপি 

(বিচিন্ত্য ) অহো! ধিগসম্যক্চেষ্টিতং প্রিয়াং সমাসান্ঠ কালহরণং কর্বতা ময়া। তদিদানীম্_ 

গৃহ! তুমি আমার সন্ভাপহারী, পুনরায় তোমার এখানে উপভোগের জন্ত- তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি । [ উভয়ের প্রস্থান । গজা। (পূর্বস্থানে আসিয়া নিশ্বাস ত্যাগ পৃর্বক) কি আশ্চর্য! যে বিষয় রা করা যায়, তাহারই সিদ্ধিবিষয়ে নানা.বি্ব ঘটে। প্রিয়তম শকুত্তসার পর প্রশ্ত লোমাবলীতে বিমন্তিত । তিনি যখন আমাকে চুম্বন করিতে নিষেধ মল এবং অঙ্গুলী দ্বারা মশোহর মুখকমল আবরণ পূর্বক চুষ্ষনাশক্কায় যুগল ধের দিকে ফিরাইয়া লইলেন, তখন আমি অতি কষ্টে তাহা তুষিয়া ধরিয়া- ধম কিন্তু চুন করিতে পারি নাই। এখন কোথায় যাই? যাহা! হউক, প্রিয়. মা কর্তৃক পরিভুক্ত এই লতামগুপে ক্ষণকাল অবস্থান করি। (চারিদিক্ দেখিয়া), খত শিলাপটের উপর পুশশ্যযা বিশ রহিয়াছে) প্রিয়তমার অন্ক দ্বারা এই থা বিষদিত হইয়াছে) এই ত ইণালাভরণ খ্বলিত হইয়। পড়িয়া রহিয়াছে ৮ এই বল দেখিয়া প্রিয়াশূন্ত এই বেতদকুষ্জ হইতে সহস৷ নিক্কান্ত হইতৈ পান্সি- ঘোইলা। (চিন্তা ঝরিয় সবিষাদে ) সেই প্রিযতমাকে পাইয়াও বৃ মুন মই সকল বিফ কি ছি তা মানে নি যাও খা য় 



টি কালিদাসের গ্রস্থীবলী | 

রহঃ প্রত্যাসত্তিং যদি স্ুবদনা যান্যতি পুন- 

নন কালং হান্তামি প্রকৃতিছুরবাপা হি বিষয়াঃ। 

ইতি ক্লিষং বিদ্লৈর্গণয়তি মে মুড়ছাদয়ং, 

প্রিয়ায়াঃ প্রত্যক্ষং কিমপি চ তথা কাতরমিব ॥ 

(নেপথ্যে )। তো ভো৷ রাজন্! 

সায়স্তনে সবনকর্ম্াণি সংপ্রবৃত্তে, বেদিং হুভাশনবভীং পরিতঃ প্রস্তাঃ। 

ছায়াশ্চরস্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ, সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম। 

রাজা। (আকর্ণয সাবইন্তমূ) ভো৷ ভোস্তপস্থিজনাঃ ! মা তৈউ 

মা ভৈষ অয়মহমাগত এব । 
[ ইতি নিষ্থান্তঃ। 

ইতি তৃতীয়োহস্কঃ | 

রাগ 

সৌন্দরয্যময়ী শকুন্তলার সহিত নির্জনে মিলন ঘটে, তবে আর বৃথা সমর নট করিব 

না। কারণ, ইন্্িয়তোগ্য বিষয় সকল স্বভাবতঃ ছুশ্রাপ্য। আমার এই মূ 

 ভ্বদয় বিগ্লরাশি দ্বারা কষ্ট হইয়া এইক্সপে প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাং ্রর্ঘনা 

করিতেছে ; এখন আবার একেবারে ধৈ্য্যহীন হইয়। পড়িন। 

নেপথ্যে। মহারাজ ! সন্ধ্যাকালীন যজক্রিয়া আরম্ত করিবামাত্ রী 

অগিসমুদূতাসিত যজ্জভূমির চারিদিকে হবিগ্রছণের ভয় উৎপাদন পূর্বক রাকা 

দিগের মেঘবৎ কপিশবর্ণ ছায়। দকল নানাবিধ মৃত্তিতে সমস্তাং বিচ 

করিতেছে। 
র 

রাজ।। (শুনিয়। উদ্ভমসহকারে ) ওহে তাপসগণ ! ৩ নাই, 

্ আমি উপস্থিত আছি। 

তয় নাই 

[গ্রস্থান। 



চতুর্থোইক্কঃ। 

( ততঃ প্রবিশতি কুন্থমাবচয়মভিনযন্ত্যৌ সথ্যো ) 

অন। হুলা পিঅদ্দে ! জইৰি গন্ধবেবণ বিবাহবিহিণা ণিবব,স্বকল্লাণা 

পিঅসহী সউন্দলা' অপুরূবতত্ততাইণী সংবৃত্বা তহবি মেণ ণিববদং 

হিঅঅং। 

প্রিয়। কহং বিঅ? 

অন। অজ্জ সো রাএসী ইট্টিং পরিসমাবিঅ ইসীহিং বিসজ্জিঝো 

ন্তগো গঅরং পবিসিঅ অনেউযনমাণদানো ইদোগদং বুততস্তং স্থমে- 

রদি ণবাত্তি। 

প্রিয়। এখ দাঁব বীসদ্ধা হোহি। ণ হি তারিসা আকিদদিবিসেসা 

গ্ণবিরোহিণো হোস্তি। এত্িঅং উপ চিন্তঅং ভাদে। তীখজাত্াদে। 

গড়িনিউত্তো৷ ইদং বুত্তস্তং স্থনিঅ ণ আগে কিং পড়িবজ্জিস্সদি.ত্তি। 

অন। জহ মং পুচ্ছসি তহ অভিমদং তাদস্স। 

(পুদ্থ চয়ন করিতে করিতে অনহথয়া ও প্রিয়ংবদ সখীদ্য়ের প্রবেশ ) 

অন। প্রিযংবদে! গান্ধব্ববিধানে বঙ্গলবিবাহক্রিয়া সম্প্ হইয়া খদিও 

্ শকুন্তলা অনুরূপ পতি লাত করিলেন, তথাপি আমার মন স্থির হইতেছে না। 

প্রিয়। কেন? 

অন। যজ্ঞসমাপনান্তে তাপসের যখন রাজাকে বিদায় দিবেন। তখন তিমি 

মাপনার রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত মিলিত হইলে, 

মার শবন্তলাকে ন্মরণ করিবেন কি না, তাহা জানি না। 
প্রিয়। সখি, এ বিষয়ে তুমি আশ্বস্ত হও,সেরূপ আক্কৃতি কি কখনও গুণহীন 

হইতে গারে? কিন্তু এধন ভাবনার কথা এই যে, পিতা কথ তীর্ঘযাত্রা হইতে 

মাদিয়া ধন এই সকল ঘটন! গুনিবেন। তখন তিমি কি মনে করিবেন, 
ঘানি না। 

অন। যে বিষয় তুমি .আমাকে জিজানা করিতেছ। ( সন্দেহ করিতে) 
সহাতে পিতা কথের মত আছে। 



৮৮৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

প্রিয়। কহং বিজ? 

অন। অনুরুবস্স বরস্স হণ্ধে ক্আ পড়িবাদণিঅজ্জ তি আং দার 

পড়মো। সংকপপৌ। তং জই দেব্বং এবব সম্পাদেদি ণং অগ্লআদে? 
গুরুঅণো। 

প্রিয়। এবঘেদম্। 
(পুষ্পতাজনং বিলোক্য ) সহি! অবচিদাইং ক্খু বলিকম্মগজ্জততাই 

কুম্থমাইং | 
অন। ণং সউন্দলাএ সোহগৃ্গদেবদ! অচ্চণীআ। 

প্রিয়। জুভ্জঞদি। ( ইতি তদেব কর্মারতেতে )। 

(নেপথ্যে )। অয়মহং ভোঃ! 

অন। ( কর্ণং দক্বা) সহি! অপ্দিহীণং বিঅ ণিবেদিদং। 

প্রিয়। ণং উড়্জসগনহিদা সউন্দলা | 

অন। অজ্জ উপ অসপ্রিহিদা হিঅএণ তেনহি ভোদু এন্তিকেহিং 

কুম্থমেহিং পতআোজণং। 

প্রিয়। কি প্রকারে বুবিলে? 

অন। অনুরূপ পাত্রের হস্তে কন্ঠাদানই তাহার প্রথম সংকল্প। যদি দৈবই 

সেই কার্য সম্পাদন করিলেন, তাহা হইলে গুরুজনও কৃতরুত্য হইলেন,। 

প্রিয়। এ কথা সত্য । (পু্পপাত্র দেখিয়া ) সখি, অর্চনার্থ যে সমস্ত বৃহ 

চয়ন করা হইয়াছে, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে । 

অন। শকুস্তার সৌতাগ্যদেবতাগণেরও অন্ডনা করা কর্তব্য) অতঞং 

আরও কুম্ম চয়ন করি। 

প্রিয় । হা) উচিত বটে। ( উভয়ে কুস্ুমচয়নে প্রত্ত্ত হইল )। 

(নেপধ্যে)। এই আমি আসিয়াছি। 

অন। (কর্ণপাত করিয়া) সথি! বোধ হয়, কোন অতিথির আগমন 

হইয়াছে । হয় ত দ্বারদেশ
ে কোন অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন। 

প্রিয়। কেন, শকুগ্তলা ত পর্ণকুটীরেই আছেন। 

অন। তিনি আছেন সত্য, কিন্তু এখন তাহার হুদয় য় নাই) দু
 

তাহার ছায়া কোন্ কার্য হইবার সম্ভব? মর] থে ফুল চান করিয়াছি 

তেই হইবে? 
ঞি 



অভিজ্ঞানশকুত্তলমূ। ৮৮% 
(গুনর্নেপথো ) আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি ? 

বিচিন্তয়ন্তী যমনম্যমানসা, তপোধনং বেসি ন মামুপস্থিতম্। 
বরিষ্ুতি ত্বাং ন স বোধিতোহপি সন্,কথাং প্রমস্তঃ প্রথম, কৃতামিব ॥ 
উভে। (শ্রত্বা বিষণে )। 

প্রিয়। হান্দী হদদী তং জ্জেব সংবৃত্তং জং মএ চিন্তিদং কস্সিং বি 
গূমারিহে অবরদ্ধা স্থপ্রহিঅআ পিঅসহী সউন্দল1। 

অন। (পুরোবলোক্য )  কৃখু জস্সিং কস্সিং বি এসো টুববাসা 
স্লহকোবো মহেসী তহ সবিঅ অবিরলপাদছুববরাএ গইএ পড়িণিড়ত্বো। 

প্রিয়। কো অন্ন হুদবহাদো দহিছূং পহবিস্সদি তা গচ্ছ পাএ্থং 
গড়িঅ ণিবত্তেবেহিণং জাব অহং বি অগৃঘোদত্যয়ং উবকাপপেমি। 

অন। তহ। [ ইতি নিক্কান্তা। 70: 22]722) লু 
পুনরায় নেপথ্যে । আঃ! কি আম্পর্দা ! আমি অতিথি আদিলাম, আমাকে , বোধে অবমাননা করিলি? একাগ্রচিত্তে তুই যে ব্যক্তিকে ভাবিতে ভাবিতে মাতথিরূপে সমাগত এই তাপসের সংবর্ধনা করিলি শা, সুরাপানে মত ব্যক্তি 

মন প্রথমে যে কথা বলিয়া পুনরায় পরক্ষণে সে কথা ভুলিয়া যায়, আর স্বরণ করিতে মমর্থ হয় না, তুইও সেইরূপ সেই প্রিয়ব্যক্জিকে যথেচ্ছ ক্মরণ করিয়া দিনেও সেব্যন্কি কোনরূপে তোকে ্মরণপথে আনিতে পারিবে না। ' উতয়ে। (শ্রবণান্তে বিষতাবে অবস্থান )। 
খিয়। হায়! ধিকৃ! ধিকৃ! আমি যাহা মনে চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহাই. | সেই শূন্হদযা প্রিয়সথী শকুন্তলা বোধ হয়, কোন সন্তানার্হ লোকের : দকট অপরাধিনী হইলেন । 
্ন। ( পুরোভাগে দর্শন পূর্বক ) হায়, এ যে সে লোকের কাছে অপরাধ রন, সহজেই ধাহার রোবসঞচার হয়, সেই মহামনি ছূর্বাসা অভিশাপ দিলনা গতিতে প্রস্থান করিতেছেন । | িয়। অগ্রি ভিন্ন আর ঝাহার দগ্ধ করিতে সামর্থ্য আছে? তুমি শত্ব তর বাতলে-নিপতিত হও-_ফিরাইয়া লইয়া আইস। আমি উহার: নধর সজ্জিত করি। : ৯ . 1 এ ঈন। তাহাই তাও. .. [ অনয়ার গরস্থান:। 

2 

৮ 

বাগ 



৮৮৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

 প্রিয়। পেদাস্তরে 'লিতং রূপযন্তী) অন্মো আবেজক্থরিদাকজগট 
পরিভট্টং মে অগ্গহথাদে পুপ ফভাঅগধ। (ইতি পুঙ্পাবচয়ং বূগয়তি)। 

(প্রবিশ্য অনসুয়। ) 

অন। সহি! শরীরী বিঅ কোবো কস্স অণুণঅং ণ গেহুদি। 

কিঞ্চ উণ সো! অণুকম্পিদো। মএ। 

প্রিয়। এদং জ্জেব তস্সিং বন্থদরং তা কহেহি কহ্ং তএ পদাদিদো| । 

অন। জদো ণিউত্তিদুং ৭ ইচ্ছদি তদো| পাএন্ব পড়িঅ বিবি? 

মএ ভঅবং পঢ়মং ত্তি পেকৃখিঅ অবিপলাদতবপপহাবস্স ছুহিদিজণস্স অমং 

ভঅদ] মরিসিদবেবা তি । 

_ প্রিয়। দে তদে।? 

অন। তদো। তেণ ভণিদং অরিহাদি, কিন্তু অহিণাণাভরণদংসণে 

সাবো ণিবত্তিস্সদি ত্তি মন্তঅন্তো জ্জেব অন্তরিহীদো। 

নারির 

প্রিয়। (ফুল তুলিতে তুলিতে বার বার পদস্বলন) হায়! আবেগত 

গরতিশ্বলন হওয়াতে আমার করাগ্র হইতে পুষ্পপান্র পড়িয়া যাইতেছে । | ু্কার 

পুষ্প তুলিতে প্রবৃত্ত )। 
(অনহ্য়ার প্রবেশ ) 

অন। সখি) তিনি যেন রোষের প্রত্যক্ষ যৃত্তি। কাহারও অনুনয়বিনয় গ্রা 

করিলেন না, কিন্ত আমি তাহার কিঞ্চিৎ করুণা, প্রাপ্ত হইয়াছি। পু 

প্রিয়। তাহাই যথেষ্ট; তুমি কি প্রকারে তাহার প্রদননতা সম্পাদন করিবে! 

বন। 

অন। ধখন তিনি কোনরূপেই প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না 
টা 

হার পে বৃ্িত হইয়া বলিলাম, প্র, আমাদিগের পরি বাদিবা 

আপনার তপোবল তিনি জানেন না) সুতরাং তাহার এই প্রথম অগরাধসাগনা 

ক্ষ! কর] উচিত । 

তার পর, তার পর? ৃ 

ডি জল তার পর তিনি কহিলেমঃ “আমার তৃখা,কদাচ জা 
টা 

,ফিকোন জনক্ার অতিজাদ দেখাইতে গাহিলেএই অভিশাপের মোচন 

টা 

তা 
নিলান 

এ 
শক 

নর. 41 ৯ . 
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রঃ অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ। ৮৮৯ 

প্রিয়। সকং দাণিং অস্সসিদুং | অখি তেণ রাএসিণা সংপথিদেণ : 
অন্তণো (জিও অঙ্গুলীঅঅং স্বমরণীঅং ত্তি সউন্দলাএহথে অং 
জ্জেব পিণদ্ধং তস্দিং সাহীণোবাআ! ভতবিস্সদ্দি। | 

অন। সহি! এহি দেবকজ্জং দাব নিব্বত্েহ্ধ | 
| ( ইতি পরিক্রামতঃ ) 

প্রির়। ( অবলোক্য ) অণসূএ! পেক্খ দাব বামহত্ধোবহিদবঅপা 
গালিহিদা বিঅ পিঅসহী তত্তুগদাএ চিন্তাএ অত্তাণং বি ণ বিভাবেদি 
কং উপ আতন্ত্বঅং | 

অন। হলা! ছুবেণং এবব ণো মুহে এসো বুত্তস্তো চিট্ঠদু। 
ক্খিরধ্বা কৃখু পকিদ্দিপেলবা পিঅসহী । | 

প্রিয়। কো দাণিং উহ্োদএণ ণোমালিঅং সিঞ্চেদি। 
| [ ইত্যুভে নিজ্ঞান্তে। 

( ততঃ প্রবিশতি স্থৃপ্তোখিতঃ কথশিষ্যঃ ) | 
শিশ্ঃ। (ত্বগ্তম্ ) হোমোপলক্ষণার্থ আদিক্টোহস্তি তন্রতবতা 
পর়। এখন তবু অনেকটা আশ্বাস পাওয়া গেল । সেই রাজধি যখন গমন প, তধন,ণিজ নামাক্ষিত অঙ্গুরীয়টি প্রিয়সখী শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দিয়া 

থাছেন। সেই অঙ্থুরীয়ই স্মরণার্থ থাকিবে ৭ 
অন। সধি, আইস, শকুন্তলার উদ্দেশে দৈবকার্ধ্য সম্পাদন করা যাউক। 

(উভয়ের পরিক্রমণ ) 
প্রয। অনস্থয়ে! দেখ দেখ, প্রিয়সখী শকুস্তলা বামকরতলে কপোল- টা পূর্বক চিত্রলিখিতের নায় একাগ্রমনে চিন্তানিমগ্র রহিয়াছেন; সুতরাং নবধন আপনাকে জানিতে সমর্থ হইতেছেন না,তখন আর অতিথিকে জানিতে কি প্রকারে? 
স। সখি, এই ঘটনা আমাদের মনে মনে থাকুক,এই স্বভাবকো ম্সপ্রকৃতি কষা করা আমাদিগের সর্বথা উচিত। 

| উজ হারা নবমালিকাকে সেচন করিতে কে ই্ছা করে? 
1 উভয়ের মিজ্রমণ। পি ৰ ১ (নিত্রা হইতে উত্থিত কথশিল্নের প্রবেশ ) 

সান্বগত ) ভগবাদ্ ক ভীর্ধারে। টা ৬ ৯৯, ১. 



৮৯০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

প্রবাসাৎ প্রতিনিবৃত্েন কথেন, তৎপ্রকাশং নির্গভন্তাবদবনো 
'কিয়দবশিষ্টং রজন্যা ইতি। 

' (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হস্ত প্রভাতপ্রায়া রজনী । তথাহি_ 
যাত্যেকতোইস্তশিখরং পতিরোষধীনামাবিষ্কতোরুণপুরঃসর একতোইঃ। 

তেজোছয়স্য যুগপদ্যসনোদয়াভ্যাংখলোকে। ণিয়ম্যত ইবাত্বদশান্তরেযু। 

অপিচ-_ 

অন্তহিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে, দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা। 
ই$প্রবাসজনিতান্যবলাজনন্য, দুঃখানি নূনমতিমাত্রসদুঃসহানি 
অপিচ-_কর্কন্ধুনামুপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্যা, 

দার্ডং মুগ্চত্যুটজপটলং বীতনিদ্রো! ময়ুরঃ 
বেদিপ্রাস্তাৎ খুরবিলিখিতাদুখিতশ্চৈষ সগ্ভঃ, 

পশ্চাদু্চৈর্ভবতি হরিণঃ স্বাঙ্গমাষচ্ছমানঃ ॥ 
৫2০০১:55125-25545053895125-5253-2242420-2152 টা । 

কালীন হোমবেলার সময় নির্ধারণার্থ আমাকে অনুমতি করিয়াছেন; অতএ 

রাত্রির কত অংশ অবশিষ্ট আছে, বাহির হইয়া একবার তাহ। দেখি। ( পরিক্রম 
ও দর্শন পূর্বক সানন্দে ) রাত্রি প্রভাতপ্রায় ; কারণ, একদিকে ওধিনাথ ৮ 

অন্তাচলশিখরে যাইতেছেন,অন্তদিকে অরুণ সারথিকে পুরোবর্তী করিয়া আদিত্য 

দেব সমুদিত হইতেছেন ; এই ভাবে যুগপৎ চন্র-হূ্যযরগ দুইটি তেঞ্ের ধিপদৃ 

দ্বারা এই জগতীস্থ জনগণকে যেন সুখছুঃখাত্মক অবস্থাবিশেষে নিয় 

করা হইতেছে। বস্ততঃ সহজেই বোধ হইতেছে যে,চিরদিন লোকের মমান অবঃ 

থাকে না। আর চন্ত্রমা বখন নেত্রপথ হইতে তিরোহিত হইলেন, তখন এ 

কুমুদিনীর শোতা দর্শনীয় না হইয়া ব্মরদীয় হইয়া উঠিল) সুতরাং এখন শী 

হওয়াতে আর লোচনানন্দকর হইতেছে না; ু তরাং ইহা ছারা শ্াই বু 
যাইতেছে যে, প্রিয়জনের বিদেশবাসজনিত দুঃখ মানৃষের পক্ষে নিতান্তই ছহ 
আর এই প্রাতঃসন্ধ্যা পরিপক বদরীফলের উপর পতিত স্বতবর্ণতুষারকে লোহিত 

ৃঁ ূ র্কুটারের উপরিতা! 
বর্ণ করিয়া তুলিতেছে ; ময্ুরেরা নিদ্রাবসানে কুশরচিত না 

হইতে ভৃতলে অবতীর্ণ হইতেছে এবং মুগকুল আপন আপন "দা 
মত উঠিয়া 1 রমারণ পূর্বক দানা হইতে উঠিয়া! নিজ নিজ অঙ্গ অগ্রও গশ্চার্দিকে প্রসার ৰ 



অভিজ্ঞানশকুত্তলমূ । ৮৯১ 

অণচিপাদস্যাসং ক্ষিতিধরগুরোমু্ি, কতা ্থমেরোঃ, . . ৯, 
ক্রান্তং যেন ক্ষয়িততমসা। মধামং ধাম বিষ্ৌঃ। 

সোহযং চন্দ্রঃ পততি গগনাদক্লশে বৈর্মমুখৈ- 
রত্যারটির্বতি মহতামপ্যপত্রংশনিষ্ঠা ॥ 

( পটাক্ষেপেণ প্রবিশ্য অনসূযা ) 

অন। এব্বং ণাম বিসঅপরম্মুহস্প জণস্স এদং ণ বদিঅং তহবি . 

্ন রগ সউন্দলাএ অণজ্জং আচরিদং ত্তি। 

শি্ঃ। যাবদুপস্থিতাং হোমবেলাং গুরবে নিবেদয়ামি। 

[ ইতি নিষ্্ান্তঃ | 

অন। (্বগতম্) ণং পভাদ। রঅণী তা সিগ্ঘং সঅণং পরিচ্চআমি 
বা লহ লহ উদ্খিদাবি কিং করিস্সং, ণ মে উইদেস্থ পহাদকরণী পত্থুং 

খপীআ পসরন্তি, কামে! দাণিং সকামো৷ হোদু জেন অসচ্চসন্ধে জণে 

দমসহী স্বপ্নহিঅআ পদং কারিদ]। 

ঃচরণবিষ্ঠাস পূর্বাক ত্রিবিক্রম বিষুর মধ্যমধাম গগনতল আক্রমণ করিয়াছেন? . 

মই চন্তর্দেব এখন অন্প।বশিষ্ট রশ্মিমালার সহিত আকাশতঙ্গ হইতে নিপতিত 

ইতেছেন। "বস্তুতঃ প্রাধান্ত থাকিলেও যে ব্যক্তি উন্নত লোকের মন্তকে আরো- 

করে তাহার পতন এই প্রকারেই ঘটে। 

( পটী আচ্ছাদন পূর্বক অনস্য়ার প্রবেশ ) সং 
ঘন। রাজা এ পর্য্য্ত প্রিয়সর্থীর কোন সংবাদ গ্রহণ করিলেন না; বস্তৃতঃ 

নি শকুন্তলার প্রতি যেরূপ গহিত আচরণ করিয়াছেন, ইন্জরিয়স্থথে বিমুখ 
কের পক্ষে এ প্রকার আচরণ নিতান্তই অসম্ভব। 
শি়। এখন হৌমের সময় আগত 7 যাই, গুরুর্দেবকে নিবেদন করি । 

প্রস্থান । 

ঘন। (আস্মগত ) যামিনী প্রভাত হইল, এখন সত্বর শয্যাত্যাগ করিয়া 

ঠি। কিংবা এত শী উঠিয়াই বা কি করিব? প্রভাতকালীন কর্তব্যক্রিয়া 

শাধনান্তে আমার হত্-পদ অগ্রসর হইতেছে ন1। কাম এখন সকাম (চরি- 

্ধ) হউন। কারণ) এই অসত্যপ্রতিজ লোকের উপর অস্রাগপর্ণ মতি তিনিই 
বা দিয়াছেন... রণ পূর্বক? কিংবা মেই ার্িরই বা কি দোষ? 



৮৯২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

€শ্্ ) অথবা! ণ তদ্স রাএসিণো। ছুববাসাসাবো ক্ধু এসো বিআরটি 
অগ্নহা কহং সো! রাএসী তারিসাণি মন্তিঅ এত্তিঅস্স কালস্স বাসী, 

মাত্বং বি ৭ বিসজ্জেদি। ( বিচিন্ত্য ) তা ইদে। অহিগাণং অঙ্গুলীঅঅং ( 

বিসজ্জেম। অহবা ছুক্খসীলে তবস্সিজণে অবতথাঅছ্ু। ণং সহীগামী 

দোসোত্তি বা ববসিদা বিণ পারেমি গবাসপড়িণিউত্তস্স তাদকদ্সবন 

দুস্সন্তপরিণীদং আবপ্রসত্তং সউন্দলং ণিবেদিদুং ;) তা এখ দাণিং কি 

কৃথু অন্ষেহিং করণিজ জং । | 

( প্রবিশ্ঠ প্রিয়ংবদা ) 

প্রিয় । (সহ্ষম্) অণসুএ! তুবর তুবর সউন্দলাএ পথাণকোদুম' 

ণিববত্তিহ্ং। 

অন। ( সবিশ্ময়ম) সহি! কহুং বিঅ? 

প্রিয়। স্ণাহি দাণিং স্থহসইদপুচ্ছিআ সউন্দলাসআসং গদ শ্গি। 

ক ২: ৯ পপ লিল 

, মহাতপা দুর্বাসার অতিসম্পাতই এই বিষয়ে বলবান্) নতুবা দেই রাঙা 

নির্জনে সেরপ পরামর্শ করিয়া! এত দিনের মধ্যে কোন সংবাঁদই পাঠাইললেনন 

কেন? (চিন্তা করিয়া) এ কার্ষ্যে গুমনের জন্ত কাহার নিকটেই বা প্রার্থনা করি 

তপঃক্লেশসহিষু। তাপস ব্যতীত এ কার্যে যাওয়া আর কাহারও সাধ্য নহে! যি 

মথী 'অভিজ্ঞান লইয়া! না যায়, তবে আমরা অপরাধিনী হইব আর কাহারে 

লইয়া যাইতে বলিতে পারি না। "পিতা ক ক্ষণমাত্র বাস হই 

প্রত্যাগত হইয়াছেন তাহার নিকট কি প্রকারে বলিব যে রা 

শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং শকুন্তলার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইছে! 

তবে এখন এ বিষয়ে কি করি? 

(প্রিয়ংবদার প্রবেশ ) 

প্রিয়। অনসথয়ে ! শকুস্তলার পতিগৃহে যাইবার কৌতুহল মশা 

হইবে। সত্বর হও, সত্বর হও। 

অন। (বিশ্বয়ের সহিত ) সখি, তাহা কি ঘটিয়াছে ? 

প্রিয়। সখি। অবধান কর। “তোমার জুখে দিত্রা হইয়াছিল কি. 

কথ! জিজানা করাতে শরুষলীর নিকট গিযীছিলাম | 
নি 

করি 
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অর। তন্দা তদো? | 

্রিয়। তদো ণং লঙ্জাবণদমুহিং পরিস্সজিঅ সঅং তাদকগনেণ 'এববং 

গহিণনদিদং বচ্ছে দিট্ঠিয়া ধূমাউলিদদির্রিণো! বি জজমাণস্ম পাঁঅএ এব 
[হে আহুদী পড়িদা। স্থুসিস্সপরিদিনী বিঅ বিজ্া অসোঅণিজ্জা 
মেসংবুত্তা। অ জজ এবব তুমং ইসিপড়িরকৃখিদং করিঅ ভত্তণো সআসং 

বিজ জেমি ত্তি। 

অন। সহি কেণ উণ উচক্খিদো তাদকগ্নস্স অঅং বুত্তস্তো ? 

প্রিয়। অগ্গিসরণং পরিট্ঠস্স কিল শরীরং বিণা ছন্দোমঈএঁ 
বাণিআএ। | 

অন। (সবিস্ময়ম্) কহং বিঅ ? 

প্রিয়। স্ত্রণাহি। ( সংস্কৃতমাশ্রিত্য ) 

প্ান্তেনাহিতং তেজে। দধানাং ভূতয়ে ভূবঃ। 
অবেহি তনয়াং ব্রহ্ষননগ্মিগর্ভীং শমীমিব ॥ 

অন। তারপর? তারপর? 

প্রিয়। শকুন্তলা লজ্জায় মুখ নত করিলে, পিত! কথ তাহাকে ম্নেহভরে 

আলিঙ্গন করিয়৷ নিজে অতিনন্বন পূর্বক বলিলেন, “বসে! ৃমাকুলচচ্ষু ষ্জ- 

যানের সৌঁতাগ্যবশেই ষেমন অগ্নির উপর আহৃতি পতিত হয়, তুমিও সেই প্রকার 
ৌভাগ্যবশে উপযুক্ত পান্রেই পড়িয়াছ; সৎশিষ্যে সুবিস্তা পতিত হইলে*ধেমন 
শৌচনীয়া হয় না,তুমিও সেইরূপ আমার শোচনীয় হও নাই, বরং আননোর 
কারণ হইয়াছ। অন্য তোমার্ষে শিষ্যদিগের সহিত পতিসমীপে পাঠাইয়া ছিব 

অন। পিতা ফ্ধের নিকট এ ঘটন। কে জানাইল? | 
_. প্রিয়। শুনিলাম, পিত, কথ যখন অগ্নিশরণগৃহে প্রবিষ্ট হন তখন আকাশ- 
 ঝাণীসং্কতবাক্যে তাহাকে ইহা জানাইয়াছে। 

অন। (সবিন্বয়ে) কি প্রকারে? 
্রিয়। শ্রবণ কর। (সংস্কতবাক্যে ) 

ধরার মঙ্গল হেতু শরীদুবস্ত রায়। 

করেছেন বীর্যযাধান তব তনয়ায় ॥ 

শমীবৃক্ষ নিজগর্ভে জগগি যথা ধরে। 
জানিবে বরন খা তব তনয়ারে। 



চিক ' কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 
অন (প্রিয়ংবদামা্রিয্য ) সহি! পিঅং মে পিঅং। কিনদুমজ 

এবব সন্ত! নীজদদি ত্তি ঠাসাহারণং পরিতোসং অপুহোষি। ( প্রিয়। সহি! অঙ্গে কহং বি উদ্ক্টাং বিগোদইস্সামো সা দাণি 
তবস্সিণী নিবব্দা হোছু। 

অন। তেগ হি এদস্সিং চুদসাহাবলন্িদে গারিএরসমুগ্গএ এ. 
গ্িমিত্ংং এবব মএ কালম্তরক্খমা কেশরগুণ্ডা নিক্খিত্তা চিট্ঠদি, তা ইং 

| : গ্লিণীবত্তসঙ্গদং করেহি। জাব সে অহং বি গোরোঅণং তিথমিতিঘ। 
ফববাকিসলআইং মঙ্গলসমালভ্তণাণি বিরএমি। 

প্রিয় । (তথা করোতি) [ অনসূয়া নিষ্কান্তা। 

: (নেপথ্যে।) গৌতমি ! আদিশ্যন্তাং শা রবশারদতমিশ্ীঃ গকু- 
স্তলাং নেতুং সজ্জীভবন্তু ইতি। 

৯ প্রিয়। অনসুএ! তুবর তুবর এদে কুখু হখিণাউরগা মিণে! ইসীমো 
সদ্দাবীঅস্তি। 

অন। (প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি এ সন্তোষের কথা মতা। 

কিন্ত আজই যে প্রিয়সখীকে প্রেরণ করা হইতেছে, ইহাতে আমি সান্তরোষের 

সহিত উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছি । ৃ 
খি। সখি, আমরা যে কোন প্রকারে উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারিন। 

কিন্তু ছুঃখিনী প্রিয়সধী এখন সুখভাগিনী হউন। 
অন। তবে এই যে নারিকেল-পাব্রটি আত্রশাখায় বিলম্বিত রহিয়াছে, উহার 

মধ্যে আমি নাগকেশর-চুর্ণ রাখিয়া দিয়াছি; তুমি এগুলি নলিনীপত্রের মধ্যে 

রাখ) আমি ততক্ষণ গোরোচনা, তীর্ঘমৃত্তিকা, দুর্বান্থুর প্রভৃতি মান্নল্যবন্ততে 

গ্রান্রাহ্ছলেপন গ্রন্তত করি। 

প্রিয়। (তদস্্রূপকরণ )। 
[ অনহয়ার প্রস্থান! 

নেপধ্ে। গৌতমি ! শার্গ'রব, শারঘত গ্রতৃতি প্রধান গরধান শি্পদিগকে 

অয়মতি জানাগ ফে, তোমরা শরুত্লাকে লইয়া বাইবার দত প্রত বা 
প্রিয়। জননুয়ে! রর হও) সন্বর হও ? হস্তিসাপুরে বে মকম 

খ্িরা ২ 

বেন, তাহারাই এষ্ঈ.কধ। বলিতেছেন। 
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ূ ( সমালভ্তনহত্তা অনসুয় প্রবিশতি ) " %) 

অঙ। সহি এহি গচ্ছক্স। ( ইতি পরিক্রমতঃ ). 

 প্রিয়। (বিলোক্য ) এসা স্থজ্জোদএ কিদমজ্জণ| পড়িচ্ছিদণীবার- 

₹ধাহিং সোখিবাঅণকাহিং তাবসীহিং অহিণন্দিঅমাণ! চিট্ঠদি সউন্দল! | 

তা উবসঃঙ্গ ং। (ইত্যুভে তথা কুরুতঃ )। 
(ততঃ প্রবিশতি যথানিদ্দিব্যাপার! সপরিবারা শকুন্তলা ) 

শকু। ভঅবদীতো। বন্দামি। 
গৌত। জাদে ভত্তুণো বহুমাণন্থহহেতুঅং দেবীইসদং া 
দ্বিতীয়া। বীরঙ্সবিণী হোহি। 

তৃতীয়া। বচ্ছে! তত্তুণো বনুমদা হোহি। 
[ ইত্যাশিষে দব্বাঁ গৌতমীবর্ং সর্ববা নিক্ষান্তাঃ 

সখ্য । ( উপগম্য ) মুহমজ্জনং দে হোছু। 
শকু। সাঅদং পিঅসহীণং ইদো ণিসীদহ। 

_ মখো। (উপবিশ্য) হলা সজ্জা হোহি জাব দে ম্গলসমাল্তণং বিরএম। 
(পেষিত গোরোচন। প্রভৃতি লইয়! অন্য়ার প্রবেশ ) 

অন। সখি, এস, আমরা যাই। (পরিক্রমণ )। 

্রিয়।' (চারিদিক দ্নেখিয়) শকুন্তলা অরুণোদয়সময়ে স্নানান্তে বসিয়া 

আসেন) তাঁপসীর! তৃণ, ধান্ত, তওুল, স্বস্তিবাচনত্রব্য লইয়! তাহার প্রতি ক্মাদর 

ধনর্শন করিতেছেন; অতএব চল, আমরাও তথায় যাই। | 

(পনিজনগণের সহিত যথানির্দিষ্ট কার্ষ্যে নিষুক্তা শকুত্তলার প্রবেশ ) 
শকু। ভগবতীকে নমস্কার করি । (ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম )। 

গৌতমী। বৎসে! পির বহুমানহচক দেবীশব প্রাপ্ত হও। 

িতীয়া। তুমি বীরগ্রসবিনী হও । 
তৃতীয়।। বৎসে! পতির নিকট বহমান লাত কর। 

[ আশীর্বাদ পূর্বক গৌতমী ভিন্ন অন্তান্য তাপসীর গ্রস্থান। 
মধীঘ়। (নিকটবর্তিনী হইয়। ) তোমার মঙ্গলমগান হইয়াছে? 
শকু। প্রিয়সখীদিগের মঙ্গল ত1? এইখানে উপবিষ্ট হও । : . 
মধীঘয়। (উপধিষ্ হইয়া! ) সখি | সরলভাবে উপথিঃ হও, জামরা তোমার 

ঘল মাম অরুদপন গর কি । | 
লা 



৮৯৬ ' কালিদাসের গ্রস্থাবয়ী। 

জকু। উইদং পি এদং অবব বহুমণিদজ্জং জদে ছুললহং দাব পূণে 
পিঅসহীমগ্ডণং ভবিস্সদি। ( ইতি বাম্পং বিস্বজতি )। 1 / 

ঈ্ সখ্যো! সহি! ৭জুত্তং মঙ্গলকালে রোদিছুং। (ইত্যশরণি পাস 
নাট্যেন প্রসাধয়তঃ )। 

প্রিয়। সহি! আহরণোইদং দে রুবং অস্সমস্থলহেহিং পসাদণেহিং 
বিপ্লারীঅদি | 

(প্রবিশ্য আতরণহস্তো খষিকুমারঃ ) 

খমিকুমারঃ। ইদমলঙ্কারজাতমলঙ্কি, মতা মায়ুদ্মতী | 

( সর্ব! বিলোক্য বিস্মিতাঃ) 

প্লোত। বচ্ছ হারীদ! কুদে! ইদং আসাদিদং ? 
হারী। তাতকর্থ-প্রভাবাত। 

গৌত। কিংমাণসী সিদ্ধী ? 
হারী। ন খলু। শ্রায়তাম্ তত্রভবতা কথেন বয়মাজ্ঞপ্তাঃ শবৃত্তপা" 

হেতোর্বনম্পতিত্যঃ কুন্ৃমান্যাহরতেতি | 
শপ 

শকু। ইহা কর্তব্য, আদরের কার্য্যও বটে। কারণ, পুনরায় যে প্রির়সধীরা 

আমার অঙ্গভূষণ করিয়া দিবে, তাহ! আমার ভাগ্যে ছূর্লত। (অস্রপ্যাগ)। 

সতীন্বয় । সখি, এরূপ মঙ্গলকার্যোযর সময় তোমার অশ্রপাত করা অকর্তবয। 

(উভয়ের অশ্রত্যাগ করিতে করিতে বেশতৃষাকরণ )। 

প্রিয়। সখি, তোষার এই সৌন্দর্য্য অলক্কারের উপযুক্ত বটে; কিন্ত গো 

বনন্ষুলত এই অলঙ্কার দ্বারা কেবল বির্ৃতি-সম্পাদন হইতেছে অর্থাৎ তোমার রগ 

যে প্রকার অতুলনীয়, তাহাতে এ অলঙ্কার উহার উপযুক্ত নহে। 

( অলঙ্কার-হস্তে মুনিকুমার হারীতের প্রবেশ ) 

হারীত। আয়ুন্মতি! আপনি এই সকল বিভূষণ ধারণ করুন! 

গৌতমী। (নকর দেখিয়া বিশ্বে বৎস হারীত! এ সকল জবার 

ফোথায় পাইলে? 
হারীত। পিতা কথের প্রভাবৰলে ইহা প্রা । - 

গৌতমী। রে বা উপ 
' শ্রারীত |, মানি শ্রবণ করুন। তগবাদ্ ষ জাদিগের এতি গাল 
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টি ডি 

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ড তরুণা মাগল্যমাবিদ্কৃতং, 
নিষ্ঠযতশ্চরণোপভোগন্্লতো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ। 
অন্যেত্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোথিতৈ- 
দত্বান্যাভরণানি তৎকিসলয়োস্তেদপ্রতিদন্দিতিঃ ॥ 

প্রিয়। ( শকুস্তলাং বিলোক্য ) হলা কোডরসম্তবাবি মন্তরী 
পোকখরমন্ জ্জেব অহিলসদি। 

গৌত। জাদো ইমাএ অব্ভুববত্তীএ স্থইদা দে ভত্তুণো গেহে' আণু- 
হৌদববা রাঅলচ্ছি স্তি। 

শকু। (লজ্জাং নাটয়তি )। ূ 
হারী। যাবদিমাং বনম্পতিসেবামতিষেকার্থং মালিনীমবতীর্ণায় তত্র- 

বাত কথায় নিবেদয়ামি। 

[ ইতি নিক্ষান্তঃ। 
অন। সহি! অণুবনুত্তভূসণো অঅং জণো। কহং তুমং অলঙ্করেদি ? 

ফ শবুন্তলার জন্ঠ বৃক্ষসমূহের নিকট হইতে পুষ্প প্রভৃতি সংগ্রহ কর। তাহার 
র কোন বৃক্ষ চন্তরতুল্য পাগুবর্ণ, মাঙ্গল্যকার্ষ্য প্রশস্ত পন্টবন্ত্াদি সমর্পণ করিল; 
কান বৃক্ষ বা চরণরগ্রনোপযোগী আল্তা উদ্গিরণ করিল; এতস্তিন্ন বনদেবতার' 
রাপর বৃক্ষ হইতে পল্পবের স্তায় কাস্তিমান্ মণিবন্ধ উত্তোলন পূর্বক কতকগুলি 
হ্বহইতে এই সমস্ত অলঙ্কার প্রদান করিলেন । 
ি়। (শকুস্তলার দিকে চাহিয়া) প্রিয়সধি, কোটরজাতা মধুকরী পর্পমধুরই 

ছা করে। | 
গৌতমী। বৎসে! বনদেবতাগণের এই প্রকার অনুগ্রহ দর্শনে বোধ হইতেছে, 

মি গতিগৃহে যাইয়া রাজপ্ী সম্ভোগ করিবে। 
শকু। (লজ্জা প্রকাশ )। 

বাদীত। পুজনীয় মহধি কথ মালিনী নদীতে অবতীর্ঘ হইয়াছেন; আমি 
হার নিকট গমন পূর্বক বৃক্ষদিগের কৃত এই উপকারের কথা নিবেদন করি। 

মা [ হারীতের গ্রস্থান। 
ঘন। ্ি আমি ত কান অসার দর্পন করি মাই? কি প্রকারে তোমার 

১৩৮ ২ - 



৮৯৮ কালিদাসের গস্থাবলী। 
ছ চিন্তযিত্বা বিলোক্য চ) চিত্তপরিঅএণ দাণিং দে অঙ্গন 

বিণিআোং করেন্ধ। 
শকু। জানামি বো গেউণং। 

সথ্যো। (নাট্যেনালঙ্কুরতঃ )। 
(ততঃ প্রবিশতি ললানোস্তীর্ণঃ কথঃ) 

কথঃ। (বিচিন্ত্য ) 

যাস্যতাস্ত শকুস্তলেতি হৃদয়ং সংস্প.ষ্টমুৎকণয়া, 
অন্তর্বা্পতরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনমূ। 
বৈর্লব্যং মম তাব্দীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ, 
গীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্ন বৈঃ। 

(ইতি পরিক্রামতি ) 

সখ্যো। হলা সউন্দলে ! অবসিদমগ্ডণা সি। সম্পদং পরিহেহি কখো. 
মজুঅলং। 

শকু। ( উতথায় নাট্যেন পরিধত্তে )। 

অঙ্গে ইহা পরাইয়া দিব? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়৷ শকুস্তলার অক্গপ্রত্যন্গ দেখিয়া) 
তবে এখন মনে মনে একরূপ ঠিক করিয়া তোমার অঙগপ্রত্যঙ্গে এই মকল বিদ 
পরাই। 

শকু। তোমাদের নিপুণত। আমি বিলক্ষণ জানি। 

সীদ্বয়। (দুইজনে শকুস্তলার অঙ্গে অলঙ্কার সন্পিবেশ করিলেন )। 

(ন্নানান্তে কের প্রবেশ ) 

কথ। (চিন্তা করিয়া) অস্ত শকুন্তলা স্বামিগৃহে যাইবে, এই অন্ত আমার 

অন্তরে অত্যন্ত উৎঠ| জন্মিয়াছে? অন্তর্গত বাষ্পতরে আমার বাক্রোধও হইতেছে 
চ্ষুছুটি চিন্তায় জড়ীতৃত হইয়া আসিতেছে । আমি বনবাসী খা দেহে 

আমারই যখন এ প্রকার বিকলতা জন্মিল, তখন গৃহীদিগের নুতন করলাবিরে 

কত যে কষ্ট হয়, জানিউনা। 

সমীঘব়। সখি £তামার অলঙ্কার-সর্লিবেশ সমাগত হইল) এখন গাব 

পরিধান কর। |). | 
শরু। (খালাখান পূর্বাক খবর পরিধান )। 

॥৪আইরণ. 



অভিজ্ঞানপকুত্তলম্ | ৯৮৪ 

গৌঁত। জাদে এসো! দে আগন্দপপরিবাহিণা লোঅণেণ পরিস্স- 
ন্তো বিশ গুরু উবটিঠদো, তা সমুদাআরং পরিবজ্জস্স। 
. শকু। (জত্রীড়ং বন্দনাং করোতি )। 

কথ্ঃ। বসে! 

যযাতেরিৰ শন্মিষ্ঠা ভর্তবহুমতা ভব। 
পুক্রং ত্বমপি সআ্রাজং সেব পুরুমবাপু,হি ॥ 

গৌত। জাদে বরো কৃথু এসো ণ আসিসা। 

কথ। বসে! সষ্ভোহুতানগ্রীন্ প্রদক্ষিণীকুরুষ্। 
( সর্বেব তথা কারয়িতুং পরিক্রামস্তি ) 

কথ। বসে! 
অমী বেদিং পরিতঃ ক্লপ্তধিষ্যাঃ সমিদন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভীঃ | 
অপর্বস্তো ছুরিতং হব্যগন্ধেবৈ্বপানা্বাং বহুয়ঃ পাবাযন্ত। 
শকু। (প্রদক্ষিণ করোতি )। 

গৌতমী। বসে! তোমার গুরু উপস্থিত হইয়াছেন; ইহার নয়নঘয় 
ইতে আনন্দাঞ বিগলিত হইতেছে ; ইনি যেন সেইরূপ নয়ন দ্বারাই তোমাকে 
মাণিঙ্গন করিতেছেন » অতএব যথাযোগ্য আদর সহকারে ইহাকে অভিবাদন 
র। 

শকু। (জজ্জার সহিত অভিবাদন )। : 
কথ। বৎসে! শঙর্শিষ্ঠা য্মুন রাজ। যযাতির আদরিণী ছিলেনঃ তুমিও নিজ 
তির নিকট সেইরপ আদরণীয়া হও এবং পৃরুর ন্যায় রাজচক্রবরঠিলক্ষণ-সমপন্ন 
কট পুত্র লাত কর। 
গৌতমী। বসে! এটি অনীর্বাদ নয়, ইহ! বর। ডা 
নি বসে! অগ্রিতে এইমাত্র আতি দেওয়া হইছে, তুমি এই দিক্ 
না অনলদেবকে প্রদক্ষিণ কর। (সকলের পরিক্রমণ ) 
গৌতমী। বসে! যে সমস্ত অগ্নি বেদির পুরোভাগে ও পার্থে যথাযথ স্থলে 
ষত আছেন এবং যে অগ্নি কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করিতেছেন, সেই যজীয় অগ্নি দেবো- 
শৈ আহত বস্তুতে গন্ধ দ্বারা পাপ দূর করিয়া তোমাকে পবিত্র করুন। 
সরু (বৃদ্ধি প্রদক্ষিণ করিতে প্রত হুষুবন্ত)। 



৯৫০ কালিদাজলর গ্রন্থাবলী।. 

কথ। বৎসে! প্রতিষ্ঠন্বেদানীম। 

( সদৃষ্িক্ষেপম্ ) ক নু তে শাঙ্গ রবশারতমিশ্রাঃ। 

( প্রবিশ্য শিল্বো ) 
শিল্তো। ভগবন্নিমৌ ন্বঃ। 
কথঃ। বতসৌ ! ভগিন্যাঃ পন্থানমাদেশয়তম্। 
শিষ্যো । ইত ইতো৷ ভবতী | 

(সর্ব পরিক্রামস্তি) 
কথ। ভো৷ ভোঃ সন্লিহিতবনদেবতান্তপোবনতরবঃ ! 

* পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুগ্মাঙবপীতেমু যা, 
নাদত্তে প্রিয়মগ্ডনাপি ভবতাং ন্েহেন যা পল্পবম্। 

আছে বঃ কুম্থমপ্রবৃত্তিসময়ে ষন্থা। ভবত্যুৎসবঃ, 
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্। 

আকাশে । রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি- 
শ্ছায়াক্রমৈনিয়মিতার্কমরীচিতাপঃ | 

| কথ। বসে! এখন যাও। (অন্যদিকে নেত্রপাত করিয়া) শাঙ্গরব ও 

শারদ্ধত কোথায়? 

(শিব্যদ্বয়ের প্রবেশ ) 

শিব্যদঘয়। এই আমর! উপস্থিত হইয়াছি। , 

কথ। বৎসদ্ধয়! তোমরা ভগিনীর পতপ্রুনার্থ সঙ্গে যাও। 

শিষ্য । আপনি এই দিকে আগমন করুন। (এই বলিয়া করে 

পরিক্রমণ )। 

কথ। হে বনদেবতাগণ ও আশ্রমস্থিত বৃক্ষ-সকল! তোমাদিগের সলিলমে, 

না করিয়া যে শকুন্তলা অগ্রে জল পান করিতে অভিলাষ 
করিত না, অনার তা? 

বাঁসিলেও দ্নেহবশে যে শকুন্তলা তোমাদের একটিমাত্র পরব ছোঁ করিত না € 

তোমাদের কন কুলে যাহার আনন্দ অসিত, সেই শর্লা আবি নারি 
গমন করিতেছে; অতএব তোমর! সকলে এ বিষয়ে আদেশ দাও । 

(এই সময়ে গগনমার্ধে দক হইল 7; দা 
এই শকুন্বলার গমদপৎ ্িনীদলে িয্ণ উক। দনোবর দ | 



অভিজ্ঞানশকুস্তলমৃ। চি 

ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরে পুরস্তাঃ, 

শান্তানুকুলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ | 
সর্ধবে। ( সবিম্ময়মাকরয়স্তি )। 
শার্ল। ( কোকিলশব্দং সৃচয়িত্ব৷ ) ভগবন্ ! 

জনুমতগমনা শকুস্তলা! তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ। 

পরভূতবিরুতকলং যতঃ প্রাতিবচনীকৃতমেতিরীদৃশম্॥ 
। গৌত। জাদে ণাদিঅণসিণিদ্ধাহিং অপুগাদগমণা সি তবোবনদে' 
দাহিং। পণম তঅবদীণং। 
. শকু। (সপ্রণামং পরিক্রমা জনাস্তিকম্্) হল! পিঅন্বদে! ণ! অজ্জ- 

উততংসপুস্হআএ বি অস্সমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুকৃখেণ মে চলণ! পুরো 
মুহা ণিবড়ন্তি। 

প্রিয়। ণ কেবলং তুম এবব তবোবণবিরহকাদরা তুএ উবটি $দবি- 
আোঅস্স তপোবনস্স বি অবথং পেকৃখ দাব। 

পপ 

শী হউক,ছায়াপ্রধান তরুরাঙ্জি দ্বারা স্র্াকিরণজাল প্রশমিত হউক, বাসু- 
চালিত পন্সপরাগ সকল রেুষুক্ত হউক এবং বায়ু অন্থকুল ও মন্দমন্দগাষী হইয়া 
ম্লগ্রদ হউক ।” 

(সকলে বিশ্মিত হইয়া সেই দিকে কর্ণপাত করিলেন )। 
, শাঙ্গ। (কোকিলকুজন শুনিয়া) ভগবন্! এই কাননবাসবান্ধব বৃক্ষের! 
শু্তলার গমনে অনুমোদন করিতেছে । কারণ, কোকিলকৃজনের ছলে উহার 
ঘাপনাদিগের কথার উত্তর দিতেছে । 

গৌতমী। বসে! পিতৃগণের ন্যায় ননেহশীল বনদেবতারা৷ তোমার গমনে 
সাদেশ প্রদান করিলেন ) সুতরাং তুমি ভগবতী বনদেবীগণকে অভিবাদন কর। 

শকু। (প্রণামাস্তে অন্তের অশ্রুতভাবে) প্রিয়ংবদে! আমি আর্ধ্যপুত্রকে 
দোধবার জন্ট উৎকষ্টিত হইয়াঁছি সত্য, কিন্তু তপৌবন ত্যাগ করিতে আমার 
ঘর কোনয়ূপেই অগ্রসর হইতেছে না। 

খি়। সখি, কেবল যে তুমি আশ্রমবিরহে ব্যাকুল হইয়াছ, তাহা মনে রওনা? তোমার ঘিয়ে শ্রমের অবস্থাও দেখ। এই মুিসকল কুশগ্রাস 
" করিছা ফেলিতেছে, ম্টুরীর! আরজ ছুর্বের সায় সানন্দে নৃত্য করি- 



৯৪২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

উগ্গলিঅব.ভকঅলা ইমিআ৷ পরিচ্চত্তণআগ! মোরজা। 
আসরিঅপাওুপত্ত। মুঅস্তি অদ্সু বিঅ লদাজো। 

শকু। (স্মৃত্বা ) তাদ লদাভইণিঅং দাৰ মাহবীং আমন্তইস্সং। 
কথ্ঃ। বসে! অবৈমি তে তন্তাং সৌহার্দং,ইয়ং সা দক্ষিণে গশ্। 
শকু। ( উপেত্য লতামালিঙ্গ্য ) লদাভইণি পচ্চালিঙ্গস্স মং সাহা- 

বাহুহিং। অজ্জপপন্ছদি দুরপরিব্িণী কৃখু দে ভবিস্সং । তাদ অহং বিজ 
তুএ চিন্তণীআ। 

কথঃ।  সঙ্কল্পিতং প্রথমমেব ময়! তবার্থে 
তর্তারমাত্মসদৃশং স্বগুণৈর্গতাসি। 
অস্যান্ত্র সম্প্রতি বরং ত্বয়ি বীতচিন্তঃ, 

কান্তং সমীপসহকারমিমং করিষ্ে ॥ 

তদ্দিতঃ পন্থানং প্রতিপদ্ঠন্ব । 

শকু। ( সখ্যাবুপেত্য) হলা এস দুবেণং বে! হথে ণিকৃখেবো। 
স্পা পাশপাশি শি 

তেছে না এবং লতিকাগুলি পরিণত -পত্রপাতনচ্ছলে যেন তোমার বিরহে অশ্র- 

বিসর্জন করিতেছে । | 

শকু। (মরণ পূর্বক) পিতঃ! আমার লতাভগিনী মাধবীর সঙ্গে সপ্ভাষণ করিব। 

কথ। বসে! তাহার উপর তোমার যে অপরিসীম সৌইহার্দতাব আছে, তাহা 

আমি বিলক্ষণ জানি ; আর এ দেখ, মাধবী লতা তোমার দক্ষিণপার্থে ই আছে। 

শকু। (নিকটবর্তিনী হইয়া আলিঙ্গন পূর্বকৃ) লতিকা-তগিনি! তোমা? 

শাখাবাহ হার! আমাকে আলিঙ্গন কর, অগ্য আমি তোমার নিকট হইতে অধিক 

ুরবরধিনী হইতে চলিলাম। ( কথের দিকে নেত্রপাত পূর্বক) তাত! ছা 
আমাকে যেমন স্নেহের চক্ষে দেখেন, ইহাদিগের প্রতিও সেইরূপ মনে এর 

করিবেন। 

কথ। বৎসে! আমি অনুরূপ পাত্রে বিবাহ দিতে এধমেই সংকর করিয়া 

ছিলাম) কিন্তু তুমি নিলগুণে আত্ম-সৃশ পতি পরাণ হইয়াছ। নামি তোমা? 

ইচ্ছান্ুসারে এই মনোরষ সহকারের সহিত মাধবী লতার বিবাহ দিব বি উতযের হতে এইমাংবা 
: শু ।. (সতথীদের নিকটবর্তিনী হইয়া) তোমাদের তত? 

4 

লঙাকে প্রদানি ক রি লাষ। 
৮ ৩৯ 



অভিজ্ঞানশকুত্তলমূ । ৯৪ 

সধ্্টো। অঅং জণো। দাণিং কস্স হণ সমগ্লিদো ? | ( ইতি বাম্প! 

বিশ )। ৰ 
[. কঞ্চ। অনসুয়ে! প্রিয়ংবদে! অলং রূদিতেন, নু ভবতীভ্যামের 
শকুন্তলা স্থিরীকর্তৃব্যা। * 

( ইতি সর্ব পরিক্রামস্তি ) 
শকু। (বিলোক্য ) তাদ এসা উড়অপজ্জন্তচারিণী গবভহারমন্থরা 

মিঅবহু জদী স্থৃহপ-পসবা ভবিস্সদি তদা মে কং বি পিঅণিবেদইত্মঅং 
বিসজ্জইস্সসি মা! এদং বিস্ুমরিস্সসি | 

কথঃ। বসে! নেদং বিস্মরিষ্যামি। 
শকু। (গতিভেদং রপযিত্বা ) অন্মো কো এ ক্খু এসে পদকস্তো 

বিঅ পুণো পুণো! বসণস্তে সই । (ইতি পরাবৃত্যাবলোকয়তি )। 
কৰ্চ। বসে! যন্থ ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং 

তৈলং স্যাষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে। 
শ্যামাকমুগ্রিপরিবদ্ধিতকো! জহাতি, 
সোহয়ং ন পুক্রকৃতকঃ পদবীং মৃগন্তে ॥ 

সধাঘয়। আমাদের ছুই জনকে কাহার নিকট রাখিয়া চলিলে? 
( অশ্রবিসর্জন )। 

* কর্ঘ। অনহয়ে! প্রিয়ংবদে ! এ সময় তোমরা ক্রন্দন করিও না, এখন 
বুসতবাকে শাশ্বত্ত করা উচিত'€ এই বলিয়া পরিক্রমণ )। 

শকু। (দেখিয়। ) পিতঃ! এই পর্ণকুটারের পারে গর্ভতারমন্থরা বে হরিণীটি বিরণ করে, নিষিিক্ে টি ওণৰ করিলে, কোন বার্তাবহ দ্বারা আমাকে সংবাদ দিবেন; এ কথা যেন বিশ্বৃত হইবেন না । 
ক্ষ। বসে! আমি কদাচ ভুলিব না। | 
শহ। (ভঙ্গীর সহিত) অহে!! এটি কে? আমার পদঘয় আক্রমণ করিয়া 
ার বন্ধের প্রান্তে সংলগ্ক হইতেছে? (মুখ ফিরাইয় দর্শন) 
ক। মে | কুশাসুর দ্বারা যাহার মুখ বিদ্ধ হইলে তুমি ব্রণহারক ইঙদী- ধার খে দিতে এবং হাক ামাকবাজের তগুলকণা ছয় বধিত করি- 
এ সেই'তোমার ক্ঠবপু হরিণশিষ্টটি তোমার চরণরোধ করিতেছে । 

বার 
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শকু। বচ্ছ কিং সহবাসপরিচ্চাইণিং অপুবন্ধেসি গং। নমচিরপ্মনা 
 জণণীএ বিণা জধা মএ বডটিদোসি তহা দাণিং বি মএ বিরহিদং*তাদে 

তুমং চিন্তুইস্সদি | তা ণিউত্তস্স। 
» [ইতি রদতী প্রস্থিতা। 

কথঃ। বসে! অলং রুূদিতেন, স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়। 

উতপক্ষনণোর্নয়নয়ো রুপরুদ্ধবৃত্তিং, বাপ্পং কুরু স্থিরতয়া শিথিলানুবন্ধম। 
অন্মিন্নলক্ষিতনতোনতভূমিতাগে, মার্গে পদানি খুলু তে বিষমীতবন্তি। 

শিষ্যো। তগবন্, উদকান্তং নিগ্ষোহনুগমাত ইতি শ্রায়াতে, তিদ 
সরসীতীরং অত্র সন্দিশ্য প্রতিগন্তুমর্থসি। 

* কথঃ। তেন হীমাং ক্ষীরিচ্ছায়ামা শ্রয়ামঃ। 

| ( সর্বেব তথা নাটয়স্তি ) 

কিন, খলু অব্রভবতো ছুত্নস্তস্ত যুক্তরূপমস্মাতিঃ সন্বেইবাম্। (ইতি 
চিন্তয়তি )। 

শকু। বস! আমি তোমার সংসর্গ ত্যাগ করিতেছি বলিয়া কি তুমি 

জামার অনুগামী হইতেছ? তোমার মাত তোমাকে প্রমবান্তে জীবনবিস্গন 

করিলে, আমি যেমন তোমাকে লালিত-পালিত ও বদ্ধিত করিয়াছি, তেমনি 

আবার তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। তোমার তাবনা এখন আমার এই 

পিতা ভাবিবেন ; অতএব তুমি এখন এখান হইতে ফিরিয়া যাও। 

[ রোদন করিতে করিতে প্রস্থান | 

কখ। বসে! ক্রন্দন করিও না, পথ দেখিয়া দেখিয়া চল। তোমার গদ্ 

ভূষিত নেত্রত্বয়ে অবিরলধারায় অস্রবারি বিগলিত হওয়াতে তোমার দৃ্িরোধ 

হইতেছে; অতএব ধৈ্ধ্যসহকারে অশ্রবর্ষণ শিথিল কর) নতুবা উ্নিয় গথে 

নেত্রপাত করিয়! না চলিলে পদে পদে পদশ্থলনের সম্ভব! 

শিষ্য । ভগবন্ ! অলাশয়ের সমীপ পর্য্যন্ত আত্মীয়স্বজন অনুগামী হইবে 

শানে ইহাই লিখিত আছে, তবে এই ত লরোবরের ধার গর্াত আগিবাম। দ
া 

অনুমতি করিতে হয়, জানাইয়া আপনি ফিরিয়া যাউন। 
| 

ক। তবে এই বর ছায়ার উপবেশন করি (বদের উপর 
সেই সঙগামাম্পদ মহারাজ হুগ্বের নিরুট কি প্রকার আদেশ গ্রে * 

( চিনকামগ হওল)। 
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অনগ সহি*অদ্সমপদে ণ অথি কোবি চিত্তবস্তো। জে! তত্র বিরহি- 
্ন্তো ণ তান্নদি পেক্খ দাব। 

পুড়ইণিবত্তন্তরিঅং বাহোবিআবি ণ বাহরেই পিঅং। 
মুহউববুঢ়মিণালো তই দিট্রিং দেই চকাঝো ॥ 

কথঃ। বৎস শাঙ্গরব! ইতি ত্বয়া মঘচনাৎ স রাজ। সাং 
পূরস্কত্য বক্তব্যঃ | 

শার্দ। আজ্ঞাপয়তু ভবান্। 

ক । অশ্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলগ্চাত্বন- 
বয্যস্তাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্েহপ্রবৃত্তিষ্ণ তাম্। 
সামা্যপ্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা বয় 
ভাগ্যাধীনমতঃপরং ন খলু তৎ বাচ্যং বন্ধুবন্ধুভিঃ | 

শার্গ। গৃহীতোহয়ং সন্দেশঃ | 
কঃ। (শকুন্তলাং বিলোক্য ) বসে ! ত্বমিদানীমনুশাসনীয়াসি | 

মনীকসোইপি বয়ং লৌকিকজ্ঞা এব । 

অন। সুথি! এই তপোবনে সচেতন এমন লোক কেহই নাই যে, তোমার 
বিরহে কাতর হয় নাই। এ দেখ, চক্রবাক্ রুমলিনীদলের মধ্যে বসিয়া আছে; 
উহার প্রয়তমা কি জিজ্ঞ।স| করিতেছে; কিন্তু চক্রবাক্ তাহার উত্তর না দিয় 
নি হাল ধারণ পূর্বক তোমাবু দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । 

কথ। বৎস শাঙ্গরব! তুমি আমার কথান্ুসারে উঠতি পুরোবর্ডিনী 
কির রাজা দুম্বস্তকে এই কথা বলিও। 

শার্গ। অনুমতি করুন । 
ক। তপস্তাচরণই আমাদের একমাজ্ম ধন; আপনার বংশও উচ্চ, আর 

এই শকুন্বা কোন আত্মীয়স্বজনকে না জানাইয়! আপনার উপর প্রণয়বন্ধন করি- 
রাহে) এই সমস্ত সম্যক্ পর্যালোচনা পূর্বক তাহাকে মহিলাগণের মধ্যে সম- 
টিতে দে ধিবেন 7 ইহা অপেক্ষা অধিকতর মর্যযাদালাত ভাগ্যের অধীন ; রমণী- 
' স্্ীয়েরা তাহার প্রার্থী নহে। “ 
া্। তি শিযোধা কযিাধ | | ৃ 
ই (শকুষপার ্রিকে। উপাত পূর্ববক) বৎসে| এখন ডি 
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শীঙ্গ। তগবন্! ন খলু কশ্চিদবিষয়ে! নাম ধীমতাম্। 
কথঃ। সা ত্বমিতঃ পততিগৃহং প্রাপা-_ 

শুশ্বয়ন্য গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্বীজনে, 

ভর্তূবিবপ্রকৃতাপি রোষণতয়। মা ন্ম প্রতীপং গমঃ। 
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগে্বনুৎসেকিনী, 
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলম্যাধয়ঃ ॥ 

গৌতমী বা কিং মন্যাতে ? 
গৌত। এত্তিঝো ক্খু বহুজণস্স উবদেসো। জাদে এবং কৃখু হি 

_ করেহি মা বিস্থমরিস্সদি। 

| কথঃ। বসে! এহি পরিষ্জন্ব মাং সথীজনঞ্ | 

শকু। তাদ! ইদৌ এবব কিং পিঅসহীত! ণিবত্তিস্সন্তি? 

কথঃ। বসে! ইমে অপি প্রদেয়ে। তন যুক্তমনযোস্তত্র গত 

তবয়া সহ গৌতমী গমিষ্যৃতি | 

উপদেশ দেওয়া আমাদের উচিত। আমরা বনবাদী সত্য, কিন্তু লৌকিক বার 

হারে অনভিজ্ঞ নহি। . 

শার্ঁ। তগবন্! ধীসম্পন্ন লোকের কোন বিষয়ই অজ্ঞাত থাকে না। 

কথ। শকুন্তলে ! তুমি এই স্থানু হইতে পতিগৃহে যাইয়া গুরুজনদিগের দে 

করিবে, সপত্ীদিগের প্রতি প্রিয়সধীবৎ ব্যবহার করিবে) পতি কোন শম্ 

তপন করিলে ক্রোধ করিয়! তাহার প্রতিকৃলবপ্তিনী হইও না৷ এবং পতির উ 

তোগের প্রতি নিরুৎসাহিনী হইয়া পরিচারকদধিগের প্রতি করুণ গ্রদর্শন করিবে 

এইযপপ আচরণ করিলেই রমণীর গৃহিণীপদবাচ্য হয় ) ঘে নারী ইহার বি 

আচরপ করে, তাহার দ্বারা কুলের ক্লেশ উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে ৫ 

অভিমত কি? 

গৌত। বধুদিগের প্রতি এই প্রকার উপদেশ দেওয়াই ফুজিমু্ত। : 

এ উপদেশ ভুলিও না, দয় ধার করিয়া রাখ । 

কখ। বৎসে, আইস, আমাকে ও সথীদিগকে আলিঙ্গন কর! 

শকু। তাত! এইখান হইতেই সীরা কি ফিরিয়া যাইবে? 

কধ। বৎসে! ইহারাও বিবাহের উ হে 

তে 

* 
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৪ 

শক্ু। ( পিতুরল্বমাশ্রিস্য ) কহং দাপিং তাদস্স অঙ্কাদো পরিব ভটটা 
অপর্বদাদে] উদ্মুলিদা চন্দনলদ] বিঅ দেসম্তরে জীবিদং ধারইস্সং। 
কথ্। বসে! কিমেবং কাতরাসি? 

অভিজনবতে। ভর্তও শ্লাধ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে, 
বিভবগুরূভিঃ কৃতয্তস্ত প্রতিক্ষণমাকুলা। 
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং, 
মম বিরহজাং ন ত্বং বসে শুচং গণয়িষ্যুসি ॥ 

শকু। (পিতুঃ পাদয়োঃ পতিত্বা ) তাদ! বন্দামি। 
কথ। বসে! যদহমিচ্ছামি তদস্ত্ব তে। 

শকু। (সখ্যাবুপগম্য ) সহী! এহি ছুবে বি মং সমং এব্ব পরি- 
জহ। 

সখৌ। (তথা কৃহ্া ) সহি জই ণাম সো রাএসী পচ্চহি্নাণমন্থরো 
বেভদো ইমং অন্তণো নামধেঅস্কিদং অঙ্গুলীঅঅং দংসইস্সসি | 

শকু। ইমিণা বো সন্দেসেণ কম্পিদং মে হিঅঅং | 
7 শা শশা পি পে 

কু। (পিতার অঙ্কদেশ আলিঙ্গন করিয়া) আমি এখন পিতার অক্ক হইতে 
চত হইয়া, মলয়াচল হইতে উন্ম,লিতা চন্দনলতিকার ন্যায় অন্য দেশে গিয়া 
নাগ প্রাণ ধারণ করিব ? 
। ক| বৎসে! এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? প্রশস্তবংশোতব স্বামীর শ্লাঘ- 
ৃহিণীপদে অধিঠিত হইয়া, অসীম উষধর্ধ্য সবার। গুরুতর অসংখ্য কার্ষ্যে সর্বদ। 
 ধাক্যাপূর্বদিক্ যেমন আদিত্যকে প্রসব করে,সেইরূপ বংশপাবন মহাতেজ 
নী পুত্র প্রসবান্তে আমার বিরহশোক বিশ্বৃত হইবে। 
 *কু। (পিতার পদঘয়ে পড়িয়া) তাত ! প্রণাম করি। 
ক বসে, আমার মনের বাসনা যাহা, তোমার তাহাই পূর্ণ হউক। 
ন₹। (সধীদ্য়ের নিকাটবর্তিনী হইয়া) আইস, তোমরা উভয়েই যুগপৎ 

মাকে লিন কর। 
1 (আনিঙন পূর্বক ) সখি, যদি সেই বাধ তোমাকে না চিনিতে 

| ৭ যত হউক ওই আত ২৬২ ১ 
২ শিম এই উপাদেশে ব্আমীত হা উর 



৯৩৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

,সধ্যোৌ। সহি! মা ভাআহি, প্িণেহো৷ পাবসন্থদী 
শার্গ। ভগবন্! দূরমধিরূঢঃ সবিতা তত্রয়াত্রতব্তীম্। * 

শকু। (ভূয়ঃ পিতুরঙ্কমাশ্রিত্য আশ্রমাভিমুখীভূয় চ) তাদ! ক 

পু কৃখু ভু ভবোবণং পেক্খিস্সং ? 

.. কথ্ঃ। বসে! তৃত্বা চিরায় চত্ুরস্তমহীসপত্বী, 
দৌন্মস্তিমপ্রতিরথং তনয়ং প্রসূয় । 
তৎুসন্িবেশিতধুরেণ সহৈব ভত্র, 

শান্ত্যে করিষ্যতি পদং পুনরা শ্রমেহস্মিন্। 

গৌত। জাদে পরিহীঅদি দে গমণবেল1 | তা ণিবত্তেহি পিরং। 

অহবা চিরেণ বি এসা ণ ণিউত্তইস্সদি, তা ণিউত্তদু ভবং । 

কথ:। বসে! উপরুধ্যতে তপোহইনুষ্ঠানম্। 

শকু। তবচ্চরণগীড়িদং তাদসরীরং | তা মা অদিমেততং মম কি 

উন্ধঠিতুং। 

'শার্গ। তগবন্! বেলা দ্বিতীয়প্রহর অতীতপ্রায়; ইহাকে ত্বরা্ধিত হই 

অনুমতি করুন। 

শ্বকু। (পুনরায় পিতার ক্রোড় আলিঙ্গন করিয়া, আশ্রমের দিকে দৃষ্টিগাত 

পূর্বক ) তাত! আবার কবে এই আশ্রমে আসিব? 

কথ। বৎসে, এখন বহুদিন যাবৎ এই দিগন্তপ্রসারিণী ধরিত্রীর দগরী হই 

থাক; পরে একমাত্র অবীশ্বর পুত্র ্রসবান্তে সেই 'পুত্রের হস্তে রাজ্যতার প্রাণ 

করিয়া পতির সহিত মুক্তিকামনায় পুনর্বার এইখানে আসিয়া তগোবন অনা 

কৰিবে। 

গৌতমী। বৎসে, তোমার গমনসময় অতিক্কান্ত হইতেছে, তোমার পিতা? 

গ্রতিনিরত্ত হইতে বল; অথবা বিলম্ব হইলেও ইনি নিবর্িত হইবেন ন|) তাং 

নিজেই ফিরিয়া বাউন। 

কথ। বসে! আমাকে তপস্থায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে; সুতরাং রি 

আর আমি বিলম্ব করিতে সমর্থ নহি। 

শরু। ভাত! তায় নিরত থাকিলেই আপনার উৎকঠা হই? 
আমি নিরন্তর উৎকার বশবর্িনী হয়া রহিলাম । 

॥ 

1 

| 
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কণঃ। বুৎসে! মামেবং জড়ীকরোষি। 
৪ ( নিশ্বস্ ) 
অপধাস্তাতি মে শোকঃ কথং নু বসে ত্বয়া রচিতপূর্বম্। 
উটজদ্বারি বিরূটং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ | 

গচ্ছ শিবাস্তে সন্ত পন্থানঃ | | 
| ইতি নিষ্রান্তাঃ শকুস্তলা সহ গৌতমীশাঙ্গ রবশারদ্তমিশ্ীঃ। 

সখ্যৌ। ( চিরং বিচিন্তয সকরুণং ) হদ্দী হ্দী অন্তরিদা সউন্দল। 
বরাইএ। 

কথঃ। ( সনিশ্বাসম্) অনসুএ! প্রিয়ংবদে ! গতবতী বাং সহচরী। 
নিগৃহ শোকবেগং মামনুগচ্ছতম্। 

উভে। তাদ সউন্দলারিরহিদং সুণ্ং বিম তবোবণং পবিসক্গ। 
কথ। স্সেহপ্রবৃত্তিরেবংদশিনী। (সবিমর্ষং পরিক্রমা ) হন্ত ভোঃ 

শকুগ্লাং পতিগৃহে বিস্বজ্য লন্ধমিদানীং স্বাস্থ্যমূ। 
শশী শি ১৩ শি শি শি সী শি এল 

কৰ। বসে! তোমার কথা শুনিয়া আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি 
না, আমি যেন জড়ের স্তায় হইয়া পড়িয়াছি। (ক্ষণকালের পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ . 
কয়া) বসে, তুমি পূর্বে পর্ণকুটারের দ্বারপ্রদেশে যে নীবারবলি প্রদান করিতে, 
হার অছ্ুরোদৃগম হইয়াছে; তদর্শনে আমার শোক আরও ঘনীভূত হইয়া টঠুতেছে; অতএব এখন যাত্রা কর, পথে তোমার কল্যাণ হউক। 
| [শকুত্তলা, গৌতমী, শাঙ্গরব ও শারবতের গ্রস্থান। 

সধাদ্বয়। (ক্ষণকাল তিস্তা করিয়া) হা ধিক! হা ধিক! শকুন্তলা 
বধরাজির অন্তরালে অনৃস্ত হইলেন ! হায়, সখি! আঁর কি আমাদের সে সুখের 
দন ফিরিয়া আসিবে? ্ 
ক (শিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) অনহয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সখী ত 

হান করিলেন; এখন শোক সংবরণ করিয়া আমার অন্ুগামিনী হও। 
মধীঘবয়। পিতঃ | শকুন্তলাশুন্ত কুটরে কি প্রকারে প্রবেশ করিব? | 
*। ম্নেহবৃত্তির রীতিই এই | (সানন্দে পরিক্রমণ পূর্বক ) শকুন্তলাকে 

মানিনে গাঠাইয়া এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম । কারণ, কন্ঠ পরের গচ্ছিত- 
রম) মেই ধন ধনস্বামীকে ফিরাইয়া দিলে যেমন আনন্দ বোধ হয়, 



৯১৭ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

১৬০ 
অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব, তামগ্ভ সংপ্রেষ্য পারগ্রহাতুঃ।, 

জাতোহস্মি সম্ভো বিশদাস্তরাত্মা, চিরন্ত নিক্ষেপমিবার্পয়িত্বা 

ইতি চতুর্থোহস্কঃ ॥  নিষ্কন্তাঃ সর্দে। 

পঞ্চমোহহ্কঃ | 
নহি 

(তত; প্রবিশতি কঞ্চুকী ) 

ক্চু। ( সবিম্ময়্ুঃখম্ ) অহো। বত কীদৃশীং বয়োবস্থামাপন্নোইন্ি। 

আচার ইত্যধিকৃতেন ময়া গৃহীতা, যা বেত্রযগ্টিরবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ। 
কালে গতে বনুতিথে, মম সৈব জাতা, প্রস্থানবিক্ুবগতেরবলম্বনায় 

ফাবদভ্যন্তরগতায় দেবায় স্বমনুষ্ঠেয়মকালক্ষেপার্হং নিবেদয়ামি। 

(ব্তোকমন্তরং গত্বা ) কিং পুনস্তৎ ? 

(বিচিন্তা) আং জ্ঞাতং কথণিত্তান্তপস্বিনো দেবং ভ্রউমচ্ছতি, 

ভোশ্চিত্রমেতৎ । 
,াপীপীস্পীপশ্পীা শী পোস্পীপিিপসপপা পাপা 

শকুন্তলাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া আজ আমার সেইরূপ আনন্দবোধ হইল) অন্তরা 

, আ্াও পবিত্র হইল। [ সকলের প্রস্থান। 

১০ ৯ শ্শাস্পিপশীশাশিশাটিশিশীশিটি শি পেপসি পিপসশাশীশী পাশা শা 

শা পপ ৯. পপি 

( কঞ্চকীর প্রবেশ ) 

কঞ%চুকী। (সবিল্মরে থেদের সহিত) অহে।! আমি বার্দাক্যজনিত কি অব. 

স্বীতেই উপস্থিত হইয়াছি! অন্ঃপুর-রক্ষাই আমাদিগের কার্ধা রাজার 

, পুরে একগাছি বেত্রয্টি গ্রহণ করিয়। আমাকে অবস্থিতি করিতে হইতেছে। বহ' 

কাল অতীত হইয়াছে) এখন গমনাগমনে আমার গতিষ্বলন হয়; সুতরাং দেই 

বেরষটগাছাটিই এখন আমার অবলম্বন হইয়াছে । এখন অন্তঃপুরস্থিত রাষ্জার 

নিকট বাঁইয়। আপনার কর্তব্য ও কালক্ষেপের অযোগ্য বিষয় সকল নিবো, 

করি। ( কিকিৎ দূর গমনাজে ) হা বুঝিয়াছি, কথশিয্য ভাপসেরা 

অভিমাবী হইযীছেন।: কি আর্য! নির্বাগোদ্ুর দীগশিখা 0 ০ 



অভিজ্ঞানশকুস্তলম্। ৯১১. 

ক্ষণা প্রবোধমায়াতি লঙ্জ্যতে তমসা পুনঃ 
নির্ববাস্ততঃ প্রদীপন্য শিখেব জরতো মতিঃ। 

( পরিক্রম্যাবলোক্য চ ) এষ দেবঃ। 
প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তত্ত্ব, নিষেবতে শান্তনদা বিবিক্তম। 
যুখানি স্ধার্্য রবিপ্রতপ্তঃ, শীতং গুহাস্থানমিব দ্বিপেন্দঃ ॥ 
ভোঃ সত্যং ধর্মকার্যমনতিপাত্যং দেবস্, তথাপি শঙ্কিতবানন্রি ইদা- 

নীমেব ধর্ম্মসনাদূর্িতায় দেবায় কথ্শিষ্যাগমনং নিব্দয়িতুম। অথবা 
ফুতো বিশ্রামো লোকপালানাম্। তথা হি__ 

ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব, রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি। 
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ, ষষ্ঠাংশবৃত্েরপি ধর্ম এষঃ | 

( ইতি পরিক্রামতি ) 
( ততঃ প্রবিশতি সপরিজনো! রাজা বিদুষকম্চ ) 

রাজা। ( সখেদম্) সর্ববঃ প্রাধিতমধিগম্য সখী সম্প্ভতে জন্তঃ 
াঙ্ঞান্ত চরিতার্থতা ছুঃখোত্তরৈব। কুতঃ__ 
দীপ্ত হইয়া উঠে, আবার ঘৃহুর্তমধ্যেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, বৃদ্ধব্যক্তির 
ও সেইরূপ । (আমি সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলাম)। ( পরিক্রষণ ও 
শন পূর্বক) এই যে যহারাজ। যুখসঞ্চালনে পরিশ্রান্ত হইয়া আতপতাপে সন্ত 
ত্ী'যেমন শীতল গহায় অবস্থিতি করে, ইনিও সেইরূপ পুক্রনি ধিশেবে প্রজাশাসন. 
কার্য পর্যবেক্ষণ পুর্ব শ্রান্ত হইরা নির্জনস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন । 
ই ধ্মকর্থ রাজার অলঙ্ঘনীয় ; তথাপি আমার মনে এই আশঙ্কা জন্মিতেছে: 
& মহারাজ এই ক্ষণমাত্র বিচারাসন হইতে উঠিয়াছেন, আবার এই মুহূর্তেই 
কশিষ্যদিগের আগমন-সংবাদ কি প্রকারে দিব? অথবা লোকপালদিগের 

কোথায়? কেন না, আদিত্যদেব একবারমাত্র রথে অশ্বগণকে 
যোদিত করিয়া নিরত্তর ভ্রমণ করিতেছেন ; সমীরণ দিবানিশি প্রবাহিত হইতে- 
দিন শেষনাগ নিরস্তর ধরাভার বহন করিয়া আছেন; মুহূর্তের জন্তও বিশ্রাম ই গরদাগণের উপাক্জিত ধনের ফ্ঠাংশভোলী রাজারাও এইবপ অবিশ্রামক্ধপ 
রে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ( এই বলিয়া পরিক্রমণ )। 

, (কতিপয় পরিজন্দের সহিত রাজ! ও বিদূষকের প্রবেশ ) 
শি! (দেবের সতত) সক যিই জতিদবিত সপতি গা হইয়া সু 



৯১২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী ৷ 

গুৎস্ুক্যমাত্রমবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা, ক্লিশ্নাতি লব্পরিপালনবৃত্তিরেষ। 
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়, রাজ্যং স্বহন্তধৃতদগুমিবাতপত্রম 1 

( বৈতালিকৌ ) জয়তি জয়তি দেবঃ। 
প্রথমঃ | স্বস্থখনিরভিলাষঃ খিষ্ভসে লোকহেতোঃ, 

প্রতিদিনমথবা৷ তে স্টিরেবংবিধৈব। 
অনুভবতি হি মুদ্ধ1 পাদপস্তীব্রমুষ্তং, 

শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥ 

দ্বিতীয় | নিয়ময়সি বিমা্গপ্রস্থিতানা ত্বদণ্ডঃ, 

প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়। 

অতনুযু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সংবিভক্তা- 
্্রয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃতযং জনানাম্। 

রাজা। ( আকর্থয সাশ্ত্য্যম্) এতেন ক্লান্তমনস: পুনর্নবীকৃতাঃ ম্ম। 

হয়) কিন্ত রাজাদিগের রাজ্যপ্রাপ্তি ও ও প্রয়োজন-সিদ্ধি উত্তরোত্তর ব্লেশপ্রদই হইয়া 

থাকে । কারণ, রাজাদিগের ষে প্রতিষ্ঠা (সুখ্যাতি) হয়,তাহা কেবল বিচার সমন্ধে 

লোকে কে কি বলে, এই ওৎসুক্যই নিধারণ করে ; রাজ্যপালন-বৃত্তিও কেবল 

ক্লেশকর; শ্বহস্তে আতপত্রের দণ্ড ধারণ করিলে যেমন তাহা পরিশ্রমের কারণ হয় 

রাজ্যশাসনবৃত্তিও সেইরূপ ; কষ্টের তুলনায় ইহাতে সেরূপ শান্তিলাভ হয় না। 

নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয় । মহারাজের জয় হউক, জয় হউক! 

প্রথম বৈতািক। যেমন বৃক্ষ সকল অসহ তাপ অন্ুতব করিয়াও ছায়াদান, 

ঘারা অসীম ক্লেশ সহ করে, সেইরূপ আপনি নিজের নুথে বীতন্পৃহ হইয়া গা 

পুঞ্জের স্ুখস্থাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রতিদিন কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। অথবা আপনার 

এইরূপই স্বভাব । 

-& দ্বিতীয় বৈতালিক। আপনি দণ্ড ধারণ পূর্বক কুপথগামী লোকদিগকে নি- 

৷ মিত করিতেছেন? প্রজাপুঞ্জের বিবাদের মীমাংস! করিয়া তাহাদ্দিগের রক্ষাবিধান 

করিতেছেন এবং বিপুলবিভবশালী গ্রজাদিগের মধ্যে ধনবিভাগের গর্ত জাতি, 

বিজ্রোহ উপস্থিত হইলে আপনিই তাহার মীমাংস! করিয়া সকলের বছুকতত্যসম্পাদন 

 করিতেছেন। 

_ প্লাজা। (শ্রবণ পূর্বক সবিদ্ময়ে) পরিশ্রন্ত হইলেও এই সকল কথাছে চি 

দে ৃ ীুত হইয়া উঠি 



অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ। ৯১৩, 
বিদু। (বিহস্ত ) ভোঃ গোবিন্দারঅত্তি ভণিদস্স বিসতসৃস কিং. 

গরিস্সমে! স্সদি ? 

রাজা। ( সম্মিতম্ ) নমু ক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ 
উভৌ। ( উপবিষৌ পরিজনশ্চ যথাস্থানং স্থিতঃ )। 

( নেপথ্যে বীণাশবঃ ) , 
বিদু। ( কর্ণ দত্বা) ভো বঅস্স। সঙ্গীদসালব্ভন্তরে ক্ং দেহি, 

গাললঅশুদ্ধাএ বীণাএ সলদিআসপ্তোো স্বণিঅদি জানে তখভোদী 
₹সবদী বনপরিচয়ং করেছি সি 

বাগা। তুষ্কীং ভব, যাবদাকর্ণয়ামি। 
কঞ্ঠু। ( বিলোক্য ) অন্যাসক্তো দেবস্তদবসরং প্রতিপালয়ামি। 

(ইত্যেকান্তে স্থিত; )। | 
( নেপথ্যে গীয়তে ) 

অহিণবমহুলোহভাবিদে' তহ পরিচুম্বিঅ চঅমগ্তরিমূ। 
কমলবসদিমেত্তমিণিবদো মুর বিঙ্ষরিদোসি ণং কহং ॥ 

ব্ছি। (সহাস্তে) মহারাজ! বকে গোবুখপতি বলিলেই কি তাহার ৃ 
গরিশ্রমের ত্রাস হয়? 

ঙগা। (মৃহ্হাস্তের সহিত ) এখন আসন পরিগ্রহ কর, ক্ষণেক বিশ্রাম করা | মাউক। (উতয়ে এবং পরিজনগণ যথাযথ স্থানে উপবিষ্ট হইলেন )। 
| ( ন্নেপধ্যে বীণাধ্বনি ) 

বিদ। (সেই দিকে কর্ণপাত পূর্বক ) সঙ্গীতশালার দিকে কান দিয়া একবার. 
ঈন। তান-লয়সমন্থিত ব'ণাধ্বনি শুন! যাঁইতেছে। বোধ হয়, হংসপদী দেবী ধ্পরিচয় করিতেছেন । 

রাঙজা। চুপকর, আমি শুনি। 
| (রাজার দিকে নেত্রপাত করিয়া) এখন বোধ হয়, মহারাজ অন্ত. কোন বিষয়ে নিঝিষ্টচিত্ত আছেন; অতএব অবসর প্রতীক্ষা করি। (একান্ধে 

িান)। (নেপথ্যে সঙ্গীত) 
 সহকার-মূগ্রীরে চুম্বন করিরা। 
ধেতে বলেছ বে কমলে জাসিয়া। হি সি ৬৬) | 

নী মির 

8৯৫৭. | ১ 

হা 
্. 



৯১৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজা । অহে রাগপরিবাহিণী গীতিঃ। 

বিদু। ভো বমস্স! কিংদ্রাব গীদিএ বিগদে! অক্থরাখো। 
রাজা। (সম্মিতম্) সকৃৎকৃতপ্রণয়োহয়ং জন ইত্যক্ষরার্থঃ। তাহং 

দেবীং বন্থুমতীমন্তরেণ মহদুপালভ্তনমাগতোহস্মি। সখে মীধব্য ! ম্দটনা- 

দুচ্যতাং দেবী হংসপদিকা নিপুণমুপালবোহস্্ীতি। 

বিদু। জং ভবং আপবেদি।  (উত্থায়) ভো বঅস্প! গহীদস্ম 
তএ পরকীএহিং হথেহিং সিহগুএ তাড়ীয়মানস্স অচ্ছলাএ বীদরাঅদ্ন 
বিঅ ণথি দাণিং মে মোক্খো। 

রাজা । সখে! গচ্ছ, নাগরিকবৃত্ত্য। সংজ্ঞাপয়ৈনাম্। 
বিদু। কাগঈ? [ ইতি নিষ্তান্তঃ | 

রাজা। (স্বগতম্) কিন্ন, খলু গীতমেবংবিধমাকর্ণ্য ইউজনবিরহা- 
দৃতেপি বলবছুৎকষ্টিতোহশ্মি। অথবা 

নব নব মধু-পানে লোভ নিরন্তর । 
কি হেতু ভূলিলে তারে ওহে মধুকর? 

রাজা। অহো! কি অনুরাগপুরিত গীতি! 

বিদু। বয়স্ত! গীতটির বাক্যার্থ বুঝিলেন কি? 

রাজ।। (মৃদুহাত্ত সহকারে ) ইনি একবারমান্তর প্রণয়বন্ধন করিয়াছেন। 

দেবী বন্ুমতী ভিন এই হংসপদিকার 'নিকটেও আমি তিরস্কৃত হইলাম। খাহ 

হউক, সথে, মাধব্য ! তুমি আমার অনুরোধে হংসপদ্দিকার নিকট উগস্থিং 

হইয়। বল), আমি বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইলাম । 

বিদু। আপনার যেমন অন্থমতি। (গাক্রোখান পূর্বক) ব্যস্ত! বাতরা? 

ব্যক্তি নির্ঘনে বনস্থলীতে তপস্তায় রত হইলে যদ্দি অধরা কর্তৃক বিমোহিত হয় 

তাহা হইলে যেমন তাহার মোক্ষের উপায় থাকে না, হংসপদিকার নিকট গমন 

করিলে, আমারও সেই দশা ঘটিবে। আপনার আজ্ঞাবাহী হইয়া তথায় উপস্থিত 

হইলে, হংসপদদিকার আদেশে তাহার আজ্ঞানুবরধিনী পরিচারিকারা আমা? শিখা 

ধরিয়া! এমন গ্রহার করিবে যে, শীপ্র আর আমার মোক্ষের আঁশা থাকিবে না। 

ক্বাজা। সথে! রসিকের বেশে যাইয়া আমার কথা জানাও। | 

বিশু) আর উপায় কি? দিনা উন 
রাগ: (গত) ইউপনের বিরহ নাই, তথাপি এই গান গনি 
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 রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংস্চ নিশম্য শবদান্, 
পর্য্যৎস্থক্কীতবতি যৎ স্ৃখিতোইপি জন্তঃ । 
তচ্চেতসা স্মরতি ন নৃনমবোধপূর্ববং, 
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহদানি ॥ 

( ইতি পর্য্যাকুলস্তিষ্ঠতি ) 
কঞ্চু। ( উপহ্ত্য ) জয়তি জয়তি দেবঃ। এতে খলু হিমগিরের- 

গত্যকারণ্যবাসিনঃ কথসন্দেশমাদায় সন্ত্রীকান্তপস্থিনঃ সম্প্রাপ্তাঃ। শ্রত্বা 
দেবঃ প্রমাণম্। 

রাজা। (সবিস্ময়ম) কিং কথসন্দেশহারিণঃ সন্ত্রীকান্তপস্থিনঃ ? 
কঞ্চ। অথ কিম্। 

রাঞজা। তেন হি বিজ্ঞাপ্যতাং মদ্চনাদুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ অমুমা- 
এমবাদিনঃ শ্রোতেন বিধিনা সতবৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমহৃতীতি। অহ- 
মগ্া্র তপস্থিদর্শনো চিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি । | 
কর । যথাজ্কাপয়তি দেবঃ | [ ইতি নিক্ষান্তঃ। 

পা পিপাপশীপী পাশপাশি 

বরবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল। অথবা মন্ুৃয্য স্থুধে থাকিয়াও যে রমণীয় ব্য দর্শন ও 
অতিন্থধকর শব্দ শুনিয়া ব্যাকুল হয়, তাহা.কেবল অজ্ঞানবশে জন্মান্তরীণ বদ্ধমূল 
সৌহার্দ যনে মনে স্মরণ করা ভিন্ন আর কিছু নহে। 

( এই বলিয়া উৎ্কণিতভাবে অবস্থান ) 
ক্টকী। (অগ্রসর হইয়া) প্রভুর জয় হউক, জয় হউক। হিমাচলের উপত) 

ফারণাবাসী কয়টি তন্বী মহধি কথের আদেশ লইয়া মন্ত্রীক উপস্থিত হইয়াছেন। 
 খধন মহারাজ যেরূপ বাবস্থা করেন। 

রাজা। (সবি্ময়ে ) কি,কথের মংবাদ লইয়] সন্ত্রীক তপস্বীরা আসিয়াছেম?. 
কগ্ণকী। আজ্ঞা মহারাজ । রি রাজা। তবে আমার আদেশে উপাধ্যায় সোমরাতকে জানাও, তিনি শাল্্র- বিহিত বিধানে আশ্রমবাসিগণকে সৎরুত করিয়া স্বয়ং লইয়া আইসেন |» আধিওঁ. 

পস-াঙ্ষাৎকারৃযোগ্য স্থানে অপেক্ষা করিতেছি। 
কী । মহারাজের যেরূপ অন্ষতি। 

কথুকীর এ 
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রাজা। ( উথায় ) বেত্রবতি! অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়। 
প্রতীহারী। ইদো৷ ইদো দেবো! (পরিক্রম্য ) অহিণবসন্মজণ 

রমণীআো সগ্নিহিদহোমধেণু অগ্গিশরণালিন্দো, তা অরুহছু দেবো। 
রাজা। (আরুহ পরিজনাংসাবলম্বী তিষ্ঠতি ) বেত্রবতি! কিছু 

তত্রভবতা কথেন মণ্সকাশমৃষয়ঃ প্রেষিতাঃ স্থ্যঃ | 

কিস্তাবদ্ তিনামুপোঢ়তপসাং বিক্ৈস্তুপো৷ দুষিত 
ধর্মারণ্যচরেযু কেনচিছ্রত প্রা ণিহসচ্চে্টিতম্। 
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপরিচিতৈবিষ্টস্তিতো বীরুধা- 
মিত্যারূঢবন্থপ্রতর্কমপরিচ্ছেদীকুলং মে মনঃ ॥ 

প্রতী। ন্থঅরিদহিণন্দিণো ইসীঝ৷ দেবং সভাঅইটুং আনে তি 
তকেমি। 

স্পা পর ক টা) পপ ৯ পপ সপ ৯ ৮পপা পা পপ 
ীশাসপপেসীসপীসীসসপীপস্পসপপ পপ ৭ সপ ০ পাপা 0 

রাজা। (গাত্রোথান পূর্বক প্রতীহারীর প্রতি) বেত্রবতি ! আমকে অগরি 

শরণগৃহের পথ দেখাইয়া! দেও। 
প্রতীহারী। মহারাজ! এই দিকে, এই দ্রিকে আম্ুন। (পরিক্রমণ পূর্বক 

যহারাঁজ! এই সন্মুথে অগ্নিহোত্র-খৃহের অলিন্দ ( বহিদ্বণারপুরোবন্তী ভূতাগ) 

অচির-সম্পািত সংস্করণ দ্বারা ইহার পরম শোভা সম্পাদিত হইয়াছে; হোমধেনু 
উহার নিকটে বিদ্ভমান। আপনি এঁ গৃহে আরোহণ করুন। 

. রাজা । (অলিন্দে আরোহণ পূর্বক প্রতীহারীর স্বদ্ধদেশ অবলম্বন করিয়া 

অবস্থিতি) বেত্রবতি ! অঁ'বান্ কথ আমার নিকটে তাপসগণকে প্রেরণ করিয়া 

ছেন কেন? তবে কি তীহা* যজ্ঞ আরম্ত করাতে রাক্ষসেরা ব্রতনিষ্ঠ মুনিগণের 

ক্রিয়াতে বিশ্ন জন্মাইতেছে? (রো ধর্মারণ্চারিগণের প্রতি কেহ অদধ্যবহার 

করিফ্জাছে অথবা আমার অ (কোন লোক কি সুবিশাল লতিকাসকণের 

ভগ্ন করিয়াছে ? চত্তে এই প্রকার বিবিধ তর্কের উদয় হওয়ার 

চিন্ত যার পর নাই আকুল হইয়! উঠিতেছে। 
জা প ৰ 

হিত গাক্গাৎ ও ঘাগ' 
.. প্রতীহারী। আ পনি সুচরিঞ্র। বোধ হয়, আপনার স ৪ 

8১. নি । 2০788, 4 বা 

॥ ্ র্ 4: 

নাকে | লাবর্কনা করিবার জ্তই ইঠাদের আগমন হুইয়াছে। ্ ঃ 
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হা সই রি 5955 সিএটিউএর । আরা 7০1 শ ৪ 1০ রি আত বব পত পদে স্ 
৬১ টিন পিক এ রতি 285 ণ ১5 জি ১৭১১৯ ্ « 

। 
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(শত: গ্রবিশতো৷ গৌতমীসহিতৌ শবুন্তলামাদায় বশিল্বো 
পুরশ্চৈষাং পুরোহিতকঞ্চুকিনৌ ) 

কঞ্চ। ইতঃ ইতো ভবন্তঃ। 
শীর্ঘ। সখে শারদ্বত ! 

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ, 
ন কশ্চিদর্ণানামপথমপকৃষ্টোহপি ভজতে। 
তথাগীদং শশ্বতপরি চিতবিবিক্তেন মনসা, 
জনাকীর্ণং মন্যে ভতবহপরীতং গৃহমিব ॥ 

শার। শীরঙ্গ রব ! জানে ভবান্পুরঃপ্রবেশাদিখস্তৃতঃ ংবৃত্তঃ। অহন্তর_- 

অত্যন্তমিব ন্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব স্বৃপ্তমূ। 
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ স্খনজিনমবৈমি ॥ 

পুরো। অতএব ভবদ্িধা মহান্তঃ। 

. শকু। ( ছুশিমিত্তমতিনীয় ) অন্মহে কিং মে বামেদরং ণঅণং 
গড়ুরদি? 
৮7 শশী শশ্ীশশীীক্পতাপপশ শীট শিশীীশীীীসিপীশীীশ পিসী পিপপী পাশপাশি পপ পিপপীপ 

(গৌতমী, পুরোহিত, কঞ্চুকী, শকুন্তলা ও কথশিষ্যদবয়ের প্রবেশ ) 
ক%। 'আপনাবা এই দিকে আস্ুন, এই দিকে আসুন । 

দার্দ। সথে শারদ্বত! এই মহারাজ পরম ভাগ্যবান) ইনি ধর্মনর্যযাদা 
[ি্ম করেন না; এখানে কোন বর্ণের কেহই অপথে পদার্পণ করে না; 
ধাগি মামি সর্ব! নির্জনস্থানে বনে বাস করি বলিয়া এই জনাকীর্ণ রাজতবদ 
'দবহ্থিধ্যাপ্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে । 

মীর। শীঙ্গরব! আমি জানি, নগরগ্রবেশ করাতেই তোমার এইকূপ 
টার ইইয়াছে। স্লাতব্যক্তি যেমন তৈলাত্যন্ত লোককে, পবিত্র ব্যক্তি যেষন 
ধপবি্কে, জাগরিত ব্যক্তি যেমন নিত্রিতকে, আর স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি যেমন বন্ধ 
তিক বিবেচনা করে, বিষ়ীসক্ত ব্যক্তিকেও তাহার! সেইন্নপ বিবেচনা কন্ধিয় 
ধাকে। 

| খরোধিত। আপনাদের তুল ব্যক্তি মহানু। 
নি দর্শনের অভিদয় পূর্বক) অহো! আমার ঘি 

ছি ০ এ ৮ 



৯১৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

গৌত। জাদে পড়িহদং অমঙ্গলং স্বৃহাইং দে ভত্ত 
বিভরন্দু। ( ইতি পরিক্রীমতি ) ৪৪ 

পুরো । (রাজানং নিদ্দিশ্ব ) ভো তোস্তপন্বিনঃ! অসাবন্রবা। 
বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা প্রাগেব মুক্তাসনো বঃ প্রতিপালয়তি পশ্যতৈনম্। 

» শীর্গ। ভো মহাত্মন্! কামমেতদতিনন্দনীয়ং, তথাপি বাম 
মধ্যস্থাঃ। কুতঃ-_ 

ভবস্তি নআান্তরবঃ ফলোদশামৈর্নবাম্থৃভিদররিবিলম্থিনে! ঘনাঃ। 
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিতিঃ, স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্। 
প্রতী। দেব! পসগ্রমুহব্ী ইসীআ। দীসন্তি জাণামি বীস্বৃদ্ধকজং 

ইসীও | 
রাজা । (শকুন্তলাং নির্ববর্ণয ) অয়ে! অত্র 

কাস্বিদবগু&নবত্তী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা। 
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাওুপত্রাণাম্ ॥ 

গৌতমী । তোমার অমঙ্গল দুর হউক, পতিকুলদেবতার! তোমার সুখি 

করুন। (পরিক্রমণ )। 

পুরোহিত। (রাজাকে নির্দেশ পূর্বক) ওহে তাপসগণ! 'বর্থাশরমর 

হারাজ পূর্ব হইতেই আসন ত্যাগ করিয়া আপনা দিগের প্রতীক্ষায় রহিল 

আপনার! উহাকে দর্শন করুন। 

শার্দ। মহান! রাঁজার পক্ষে এরূপ বিনয় অসম্ভব নহে, তাহ হই 

আমরা এ সম্বন্ধে উদাসীন ; আমরা প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করিতেছি? 

কারণ, ফল জন্সিলেই বৃক্ষ নত হয়, নবীনমেঘ জলপূর্ণ হইলেই অবনত হ্যা 

এবং ধনৈর্্য-সম্পত্তির বৃদ্ধি হইলে সাধু ব্যক্তিরা উদ্ধত হয় নাঃ বরং ন্তাই 

করে। প্রকৃত পরোপকারীর স্বভাবই এই প্রকার। 

' প্রতী। দেব! তাপ্ধদিগের বদনমণ্ডলে প্রসন্নতাব ৃষ্ট হইতেছে। 

রাজা। (শকুত্তলাকে সম্যক্ দেখিয়া ললগ্রমে তাপনঘের প্রতি) এ 

দিগের সহিত অবগুঠনবতী রমদীটি কে? ইহার অঙ্ললাবণ্য রিট 

পাণুবর্ণ গ্জরাশির মধ্যে নবগল্নব যেমন শোতা পায়, ইনিও সেইরপ সা ৃ  
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্রতী। দেব. কুদুহলগবংভো পহিদে। ণ মে তক্কো পসরদি দংসণীআ। 

|দেক্লাকিদী লক্খীঅদদি 

রাজা । ভবস্বনির্বর্ণযং খলু পরকলত্রম্। 

শকু। (উরসি হস্তং দত্বা স্বগতম্) হিঅঅ! কিং এববং বেবমি 
উত্তসূদ ভাবং ওহারিঅ ধীরং দাব হোহি। 

গুরো। (পুরোগত্বা ) স্বস্তি দেবায়। দেব! এতে খলু বিধিবদ্ধ 

তান্তপস্থিনঃ। . কশ্চিদেযাং উপাধ্যায়সন্দেশোহস্তি, তং দেবঃ 

তুমরতি। 

রাজা। অবহিতোহস্মি। 

শিন্ো৷। (হস্তমগ্যম্য) ভো৷ রাজন্্! বিজয়তাং তবান্। 

রাজা। সর্ববানভিবাদয়ে | 

শিযৌ। ইফেন যুজ্যন্ব। 
রাজা। অপি নিবিবস্বতপসো মুনয়ঃ ? 

আপস 

গ্রতী। দেব! ইহাকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য আমি কুতৃহলী হইয়াছি । 
ক্হমবশে আমার তর্ক বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইতেছে ন1? (আমি কিছুই স্থির করিতে 

রিতেছি না); যাহা হউক, ইহাকে রমণীয়াকৃতিই দৃষ্ট হইতেছে। 
 ঝরগ। তাহা হউক, পরদারার প্রতি দৃষ্টি করিতে নাই। 
" শকু। (বক্ষে হাত দিয়া আত্মগত ) দয়! এরূপ কাপিতেছ কেন? আর্যয- 

রি তাবানববন্ধন মনে করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর। | 

গুরোহিত। (অগ্রবর্তী হইমা) মহারাজের কল্যাণ হউক্। মহারাজ ! 
দেরা যধাবিধি পুজিত হইয়াছেন; ইহাদের উপাধ্যায়ের কি আদেশ আছে। 
1করন। ৃ 

রাজা! অবহিত হইলাম। 

শ্াঘ়। (দুই হাত তুলিয়া) রাজন! আপনি বিজয়ী হউন। 
ধা। আপনাদিগকে অভিবাদন করি । 

শিযদয়। অভীক্লিদধির সহিত সংযুক্ত হউন । 
রাছা। খবিদিগের তপস্যা ত নির্িগক ফন্পাদিত হইতেছে? 
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শি্বো।। কুতে। ধর্ম্ক্রিয়াবিদ্বঃ সতাং রক্ষিতরি তয়ি। 
তমস্তপতি ধর্্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্ততি ॥ 

রাজা। (আত্মগত্তম্) সর্ববথা অর্থবান্ খলু মে রাজশব;। 

(.প্রকাশম্ ) তত্রভবান্ কুশলী কথঃ? 

শার্ল। রাজন্! স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ । স তবন্তমনাম্রয, 

ুর্বকমিদমাহ। 

রাজা। কিমাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ ? 
শার্। যন্সিথঃ সময়াদিমাং মদীয়াং দুহিতরং ভবানুপায়ংস্ত তন 

গ্রীতিমতা যুবয়োরনুজ্ঞাতম্। কুতঃ-_ 
ত্বমর্হতামগ্রসর স্মুতোহসি, যঃ শকুন্তলা মূত্তিমতী চ সৎক্রিয়া। 
সমানয়ংস্তল্য গুণং বধুবরং, চিরন্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতি; ॥ 

তদিদানীমাপন্নসবেয়ং গৃহতাং সহংর্শ্মচরণায়েতি। 
গৌত। অজ্জ কিং বি বত্ত,কামঙ্গি ণ মে বঅণাবসরো অথি। কহ 

শি্যদ্বয়। আপনি যখন সাধুদিগের রক্ষক, তখন ধর্মাকর্ের বিদ্ন কোথায়! 

ুধ্যদেব যখন আপনার রশ্িজাল বিস্তৃত করেন,তখন অন্ধকারের আবির্ভাব হইবে 

কিরূপে? 

রাজা। ( আত্মগত ) আমার ,রাজ-সন্বোধন সার্থক হইল। (প্রকাণ্ে। 

পৃজ্যপাদ কথ ত কুশলে আছেন? 

শার্দ। রাজন্! সিদ্ধব্যক্তিগণের মঙ্গল স্বেচ্ছাধীন। তিনি আগনাক্কে 

অনাময়প্রশ্ন পূর্বক বলিয়াছেন 

রাঞ্জা। ভগবান্ কথ কি আদেশ করিয়াছেন? ও 

শার্দ। তিনি বলিয়াছেন, আপনি নির্জনে গান্ধর্বাবিধানে টে 

কন্তাকে পরী গ্রহণ করিয়াছেন; আপনাদের উভয়ের এই পরিণযে খ 

প্রীত হইয়া অন্থমোদন করিয়াছি। কারণ, আপনি উপযুক্ত ব্যজিগণ্ে ৪ 

 শকুন্তনাও মূরধিমতী সংজিয়ার তুল্য ) নুতরাং এই অনুরণন? ্ ৰ 

মিলদ করাইয়া গ্র্গাপতি নিশ্দার কার্ধ্য করেন নাই। এখন এই শকুন্তপা সং | 
| 

* হইয়াছেন? অতএব বর্দাচরণার্থ আপনি. ইহাকে গ্রহণ করুন রর 

১. গতসী। আর্য! আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি? কিন 
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'গার্বৈকৃথিদে! গুরুঅণো! ইমিএ গ তুএ পুচ্ছিদে। বন্ধু এককমেব্বং চরিএ 
[মি কিং একমেকস্স। 

শকু। ( আত্মগতম্) কিণএু ক্খু অজ্জউত্বো। তণিস্মদি ? 

রাজা। (সাশঙ্কমাকর্ণয ) অয়ে কিমিদমুপন্যান্তম। 

শকু। ( আত্মগতম্ ) পাবও কৃথু বঅণাবগনাসে। | 

শার্গ। কিং নাম কিমিদমুপন্যান্তমিতি ? ননু ভবন্ত এব স্ৃতরাং 

াকবৃত্বান্তনিষ্ণাতাঃ। 

তীমপি জ্ঞাতিকুলৈকস-শ্রয়াং, জনোহন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে। 
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে, প্রিয়াপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥ 
রাজা। কিমত্রতবতী ময়া পরিণীতপূর্বব! ? 
শকু। (সবিষাদমাত্মগ্তম্) হিমম ! সংপদং সংবৃত্তা দে আলঙ্কা। 
শার্দ। কিং কৃতকার্ধ্যদেষাগ্ধন্মং প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ ? 

[ইতেছি না। এই শকুস্তল। গুরুজনের অপেক্ষা রাখেন নাই, আপনিও আত্মীয় 
সরনকে কোন কথ। জিজ্ঞাসা করেন নাই; সুতরাং কথ এ বিষয়ে আপনাকে বা 

ম্ধলাকে কি বলিবেন? আপনারা যাহা করিয়াছেন,তাহাই উপযুক্ত হইয়াছে | 
শকু।' ( আত্মগত ) দেখি, 'ার্যযপুত্র কি উত্তর দেন। 
রাজা। (সশক্কতাবে শ্রবণ করিয়া ) অয়ে ! ইহীরা এ সব কি বলিতেছেন? 

হাআমার নিকট উপন্যাস বলিয়। বোধ হইতেছে। 
শকু।| (স্বগত) এ সব ধথ! অগ্ির গ্তায় আমার পক্ষে কষ্টদায়ক। 

শাঙ্দ। আপনি ইহ উপন্াস বলিতেছেন কি? আপনার! লোকব্যবহারে 

দভি্। দেখুন, রমণীর! সতী হইলেও, যদি সর্বদা পিতৃকুলে অবস্থিতি করে, 
ঝলকে তাহাকে কলম্কিনী বলিয়া মনে করে। এইজন্য রমণী পতির প্রিয়ই হউক, 
দ্রয়ই হউক, আত্মীয়গণ তাহার পতিগৃছে বাসই ইচ্ছা করেন। 

ঝাঙ্জা। আমার সহিত কি ইহার পরিণয় হইয়াছে? 
শকু। (বিষাদসহকারে আত্মগত ) হৃদয়! তুমি যে আশদ্কা করিয়াছিলে, 

তাহাই ঘটিল। 

এ নিত ধরণের প্রতি ঘেষবণে ধর্থে বিমুখ হওয়া কি রাজাদিগের 
যা? 
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রাজা। কুতোহয়মপতমল্লনাপ্রসঙ্গঃ ? 

শার্দ। (সক্রোধম্) মুচ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েনৈশধ্য্যমতেযু। 
রাজা । বিশেষেণাধিক্ষিপ্তোহস্মি। 

গৌত। (শকুন্তলাং প্রতি ) জাদে মুহুনতঅং মা লঙ্, অবণইস্মং 
দার দে ওউপু&ণং তদো৷ ভট্টা তুমং অহিজাণিস্সদি। (ইতি তথা 
করোতি )। 

রাজা। ( শকুস্তলাং নির্বব্ণ্য স্বগতম্) 

| ইদমুপনতমেবং রূপম ক্রিষ্টকাস্তি, 
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবস্যান্। 

ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তধারং, 

ন খলু পরিভোক্ত,ং নৈব শরোমি হাতুম্॥ 
(ইতি বিচারফন্ স্থিতঃ) 

প্রতী। (ব্বগতম্) অহে! ধন্মাবেক্খিদো ভট্টিণো এরিসং গাম 

স্বহোবণদং রূবং পেক্খিঅ কো অন্ন! বিআরোদি। 
শিক শিশিত 

রাজা। আপনার! এ প্রকার অসতকল্পনার উ্াপন করিতেছেন কেন? 

শার্দ। (সক্রোধে ) ধশবরধ্যমদমূত লোকের এই প্রকার চিত্তবিক্কতি প্রাযই 

ঘটিয়া থাকে। 
রাজ। | বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইলাম। 

গৌতমী । (শিকুন্তলাকে নির্দেশ পূর্বক ) বসে! মুহূ্তমাত্র লজ্জা তাগ 

কর, আমি ভোষার অবগুঠন মোচন করিয়া দিতেছি; তাহা হইলেই তোমা? 

পতি তোমাকে চিনিতে পারিবেন । (অবগুঞঠন মোচন)। | 

রাজা । (বিশেষরূণে শকুন্তলাকে দেখিয়া! আত্মগত) এই অন্থানকানতি দর 

রূপ যে পূর্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, চিততনিবেশ পূর্বক চিন্তা করিয়াও 5 তাহা 

ক্মরণ করিতে পারিতেছি না । ভ্রমর যেরূপ মধ্যভাগে তুযারসম্পর কুন্াকুুমে 

আশ্ত ভোগ করিতে বা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আমারও সেই অবস্থা ঘটি
 । 

(মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অবস্থান )। 

প্রতী। (শ্বগত ) অহো) প্রভু ধর্ের অপেক্ষা করিতেছে 

লঙ্ধ রূপ দ্েখিয়। আর কে এরূপ বিচার করিতে পারে) 

ন। এরণ গু? 
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শা্স | 'ভো। রাজন্! কিমিতি জোষমাস্যতে ? 

ধাজা। তোস্তপস্থিনঃ! চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রতবত্যাঃ 
ম্রামি তত কথমিমামভিব্যস্তসবলক্ষণামাত্বানমক্ষক্রিয়ং মন্যমানঃ 

গ্রতিপৎস্তে । 

শকু। (স্বগতম্) হদ্দী হদ্দরী কহং পৌরএণ এবব মং দেহী। কুদো 

দাণিং মে দুরারোহিণী আসালদা। 

শাঙ্দ। মা তাবু । 

কৃতাবমর্যামনুমন্যমানঃ, স্থৃতাং জয়া নাম মুনিবিমান্যঃ | 
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং, পাত্রীকৃতো৷ দশ্থ্যরিবাসি যেন ॥ 

শার। শাঙ্গ রন! বিরম স্বমিদানীম্। শকুন্তলে ! বক্তব্যমুক্তমন্মাভিঃ 
মোহয়মপ্রভবানেবমাহ দীয়তামন্যৈ প্রত্যয় প্রতিবচনম্। 

শকু। (স্বগতম্) ইমং অবখন্তরং গদে তারিসে অণুরাএ কিনব! স্থম- 

রাবিদেণ শন্ডা দাণিং মে মোঅণীতআ হোদু নতি ববসিদং এদং | (প্রকাশম্) 
পিল শি ত শশা তাঁিপীশিট শশী টিপিপি পাপ 

 শার্গ। রাজন! মৌনভাব ধরিলেন ষে? এ কিরূপ? 

রাঙজা। খধধিগণ! অনেক তাবিয়াও দেখিলাম, ইহার সহিত যে কোন কালে 

আমার বিবাহ ঘটিয়াছে, ইহ। ত মনে পড়িতেছে না; তবে কি প্রকারে আমি 

গঠবতী রণীকে গ্রহণ পূর্বক আপনাকে অক্ষত্রিয়রূপে পরিণত করি? 

'শকু। হাধিক! হা ধিক! বিবাহবিষয়েই সংশয়; এখন আমার এই 
'রারোহিণী আশালতিকা একেবারেই উন্ম,লিত হইল । 

শাঙ্গ । তাল, মনে না"পড়,ক, আপনি যে এই তাপদ-কুমারীকে স্পর্শ 

করিরাছেনখধিপ্রবর কথ তাহ! জ্ঞাত হইয়াও যখন ইহাতে অনুমোদন করিয়াছেন, 
তখন তাহাকে অবহেল! করা কি আপনার কর্তব্য? চৌর্য্য্রব্য যেরূপ দশ্থ্যকেই 
ব্গ করা হয়, মহামুমি কও আপনাকে সেইরূপ এই ছুহিতা দান করিয়াছেন। 

শার। শাঙ্গবর! নিবৃত্ত হও। শকুস্তলে! আমাদের যাহা বলবার, 
হধসমন্তই বলিলাম ; এই সম্মানার্ধ নৃপতি ত এই প্রকারই বলিতেছেন ;* এখন 
রর বিশ্বামজনক কোন উত্তর প্রদান কর। 

শু। (আত্ুগত ) সেইরূপ অস্থরাগও যখন এই: প্রকার অবস্থায় পরিণত 
ইত! তখন আর ন্মরণ করাইয়াই বা ফল কি? অথবা কিছু বলি। (গ্রকান্ঠে ) 

দাদুর ।- এই প্রকার অর্ধোক্তি করিয়াই মনে করিলেন) কিংরা- এখন এ 
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অজ্জউত্ত! (ইত্যর্দোক্তে) সংসইদে দাণিং এসো সমুদাআরো!। পোরব। 
ুত্তং াম দে তহ পুরা অস্সমপদে সহাবুস্তাগহিঅঅং ইমং জণং সমররপূবব 
সম্তাবিঅ সম্পদং এয়িসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাক্খিছং। 

রাজা । (কণে“পিধায় ) শাস্তং পাপম্। 
ব্যপদেশমাবিলয়িতুং সমীহসে মাঞ্চ নাম পাতয়িতুম্। 
কুলঙ্বষেব সিদ্ধুঃ প্রসন্নমন্তং তটতরুঞ্চ ॥ 

শকু। হোছু জই পরমণ্খদো পরপরিগ্গহসঙ্কিণ৷ তুএ এববং পউন্ত 
তা অহিপাণেণ তুহ আসঙ্কং অবইনস্সং। 

রাজা । উদারঃ কল্পঃ। 

শকু। (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্ঠ ) হদ্দী হদ্দী অঙ্গুলীঅঅসূরী! মে অঙ্ুলী। 
( ইতি সবিষাদং গৌতমীমুখমীক্ষতে )। 

গৌত। ুণং দে সক্কাবদারবত স্তরে সচীতীখোদঅং বন্দমাণাএ 
পবভট্টং অঙ্গুলীঅমং | 

চিত্ত গ্রীতিপ্রবণ দর্শনে যখানিয়মে গ্রহণ পূর্বক এখন এ প্রকার নিঠুর কথা 
বলিতেছেন কেন? ইহা কি আপনার কর্তব্য? | 

রাজা। (ছুই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়) নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও। যে নদী কৃলদেশ 

ভগ্ন করে। সে যেমন স্বচ্ছ জলরাশি কলুষিত করিয়া ফেলে এবং বৃক্ষদকলকেও, 

নিপতিত করে, তুমিও সেইরূপ আমার সদাচারকৈ কলুষিত করিয়া আমাকেও 

নিপাতিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। 
শকু। হউক, যদি গ্রকৃতপক্ষেই আপনি পরদার! জ্ঞানে আশঙ্কা করেন 

তবে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাইয়া আপনার সে আশঙ্কা দূর করিতেছি। 

রাজা । সেই কথাই ভাল। : 
শকু। ( অঙ্গরীয়স্থান দেখিয়া) হা! ধিক! হা ধিক! আমার অনু্গাতে 

অন্ুরীয় নাই! (বিষ-মুখে গৌতমীর দিকে দৃষ্টিপাত ) 
গৌত। তুমি যে যময় শক্রাবতারে শচীতীর্ধের জলকে. অতিবাদন কর; 

সেই সময়ে নিশ্চয়ই তোমার অঙ্ুলী হইতে অনুয়ীটি স্বমিত হইয়া নদীগ্রবাহে 

পড়িয়া গিয়াছে । | 
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রাজ%। ( সস্মিতম্) ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং ভ্রীণাম্। 

শকুণ। এখ দাব বিহিণা দংসিদং পউত্তণং | অবরং দে কধইস্সং ? 
রাজা । শ্রোতব্যমিদানীম্। 

শকু। ণং একন্মিং দিঅহে বেদসলদামগডবে ণলিণীপত্তভাঅণগঅং 

হ হথে সপ্লিহিদং আসি। 

রজা। শৃণুমন্তাবৎ। 
শকু। তক্খণং সে! মে পুস্তকিদআো দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদআো 

টবট্ঠিদো,তদো। তুএ অঅং দাব পঢ়মং পিঅউ ত্তি অণুঅম্পিণ উবচ্ছন্দিদো 

টএমণ। ণ উণ সো অপরিঅচাদে। দে হথাদে। উদঅং উবগদো। পচ্ছা 
হস্দিং এব্ব মএ গহিদে সলিলে তেন পণ] | তদ] তুমং ইং পহসিদো 
মিমাবেবা সগন্ধেস্থ বিশ্মসদি ছুবে বি এখ আরঞআো স্তি। 

রাঙ্জা। (মৃদু হান্ত করিয়া) এই জন্যই লোকে বলে যে, নারীঞ্জাতি প্রত্যুৎ 
গবদ্ধি। 

শকু। ' এই ঘটনায় ত বিধাতার ছুরতিক্রমণীয় প্রভাব দেখা যাইতেছে। 
এন অন্য কোন অতিজ্ঞানের বিষয় প্রকাশ করিব। 

, বজা। অধুনা তাহাও শ্রবণ কর! উচিত। 
শকু। একদিন আপনি রেতসলতাকুঞ্জে বসিয়া আছেন, আপনার হাতে 

ননিশীগত্রপুটে জল ছিল। * | 
বাজা। ভাল, বল, শ্রবণ করিতেছি । | 

শকু। সেই সময়ে আমার কৃত্রিম পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামক হরিণশাবকটি 

আাদিয়া উপস্থিত হইল। তখন «এই হরিণশিণ্ড আগে জল পান করুক এই . 
কার দয়া একাশ পূর্বক আপনি সেই জল লইয়া পানার্থ তাহার মুখের নিকট 
ধরলেন) কিন্তু আপনাকে অপরিচিত দেখিয়া সে আপনার হাতে জল পান 
করিল না। তখন আমি সেই জলপান্ত্র ধরাতে সে গ্রীতিসহকারে জল পান 
করিল তধন আপনি সহান্তে বলিলেন, 'দকলেই আত্মীয়জনের প্রতি বিশ্বাস - 
পণ করে? কারণ, তোমরা! উজ্ঞােই অ্তাসী ।) 
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রাজা । আভিন্তাব এ ভিস্তাবদাত্মকাধযপ্রবর্তিনী ভির্ধুরা ভিরনৃতবাগৃভ্বাৰান্ে 

গৌত। মহাভাম পারিহসি এববং মন্তি্ং। তবোবণসংবডিটিদা 
ক্খু অং জণো অগভিণে! কইদবস্স। 

রাজা । অয়ি তাপসবৃদ্ধে ! 

্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীধু, সংদৃশ্বতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ| 

প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈদ্দিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষযন্তি। 
. শকু। (সরোধম্ ) অণজ্জ অন্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব 

পেক্খসি। কো দাণিং অগ্নো ধম্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো! তিণচ্ছ্কুবোবমদ্দ 

তুহ অণুআরী ভবিস্সদি। 

রাজা । ( আত্মগতম্ ) বনবাসাদবিভ্রমঃ পুনরত্রভবত্যাঃ কোগো 

লক্ষ্যতে। তথাহি__ | 

ন তির্ধ্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং, 

বচোহতি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে | 

রাজ । এই প্রকার আত্মকার্য্যসাধক মিষ্ট মিথ্যা বাক্যে কামী ব্যজিরাই 

আকৃষ্ট হয়। 
গৌঁত। মহাতাগ ! আপনি এ প্রকার কথ! বলিবেন না; এই শকুগতণ 

তাপসাশমে বদ্ধিত হইয়াছেন 7 শঠতা কাহার নাম, তাহার বিনুমাত্রও হার 

অবগত নহে। 
রাজা । অগ্নি তাপমবৃদ্ধে ! মনুষ্য ব্যতীত ব্ি্ধযগ জাতির রমণীরাও বিন 

শিক্ষায় চাতুরীতে নিপুণতা গ্রকাশ করে, এ বিষয়ে আর কি বলিব? দেখুন। 

যতদিন শাবকের! শৃন্সে উড়িতে সমর্থ না হয়, কোকিলারা ততদিন তাহা- 

দিগকে অন্ত পক্ষীর ( বায়সের) দ্বারা! লালিত-পালিত করাইয়া লয় 

শকু। (সরোষে ) হে অনা্ধ্য! সকলেই নিজ চিত্তগত ভাবের অনুমান 

করিয়া! অন্তকে দেখিয়া থাকে) ধর্ঘকধুঁকের আবরণ দিয়া! তুণারৃত কৃপের গার 

আপনার মত শঠতাগ্রকাশে আর কাহার ইচ্ছা হয়? 

রাজা। (আয্মগত ) বনবাগিনী বলিয়! ইঠার রোষ বিশু 

তাবগৃন্) দেখিতেছি). কারণ, ইনি কুটিলতাবে দৃষ্টিপাত করেন নাঃ 
ইহার নদ 

ঘবযও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বাক্যগুজিও-মিষ্ঠুরতা-প্রফাশক। দিনত দয 

(শৃ্গারাদি 
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হিমীর্ত ইব বেপতে সকল এব বিশ্বাধরঃ, 

প্রকামবিনতে ভ্রবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥ 
অপিচ-_সন্দিগ্ববুদ্ধিং মামধিকৃত্য অকৈতবইবাস্তাঃ কোপঃ সম্তাব্যতে। 

থা হানয়া-- 

ময্যেবমন্মরণদারুণচিত্তবৃতৌ, 
বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্ভমানে। 

তেদাদ্ক্রবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্য।, 
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরম্থ ॥ 

(প্রকাশম্) ভদ্রে ! প্রথিতং দুক্বন্তস্ত চরিতং প্রজান্বপীদং ন দৃশ্মৃতে। 
শকু। তুক্ষে জ্জেব পমাণং জাণধ ধন্মখিদঞ্চ লোঅস্ন। 

লঞ্জাবিণিজ্জিদাআো জাণস্তি ৭ কিম্পি মহিলামো। 

স্থট্ঠ দাব অন্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিআ৷ সমুবট্টিদা ॥ 
গৌত। জাদে ইমস্স পুরোবগুসপচ্চএণ মুহমহুণো হিঅঅবিসস্স 

হথং সমুবগদাসি। 

শকু। ( পটান্তেন মুখমাচ্ছাগ্য রোদিতি। 
শীট শিোকিোিশিশিিসীপপীতি টি িিিতি উশিশাশিশি শশী শা ০৮৮৮৮০৮০০ ৭১০ 

টায়  ব্ক্িকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বাক্যপ্রয়োগও অসঙ্গত। আমি এ বিষয়ে 

কিছুই বুবিতে সমর্থ হইতেছি না। বিনা কারণে আমার প্রতি এই নারীর 
,রোষপ্রকাশও অসস্তব। আমার সহিত যে ইহার বিবাহ ঘটিয়াছে, তাহাও 
যনে গড়ে না। তবে কি এই রমণী কামানলে দগ্ধ হইয়াছে? কি আশ্যর্য্য ! 
কামের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ লৌককেও বিকল করিয়া ফেলে (প্রকাশ্তে) কল্যাণ! 
কেহ কখন ত দেখে নাই যে, ছুম্বন্তের চরিত্রে কলুষ স্পর্শ করিয়াছে। 

শকু। বাজন্! আপনার সহিত যে আমার বিবাহ হইয়াছে, ধর্ম ব্যতীত 
আর কেহ তাহা! দেখে নাই। এই প্রকারে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কোন .রমদী 

কি পরপুরুষের বাসনা করিয়া থাকে? মহারাজ ! তবে কি আমি শ্বেচ্ছাচারিবী 
বারবনিতার স্তায় আপনার মিকট উপস্থিত হইয়াছি? | 

গৌত। বসে! তুমি এখন মুখে মধু ও অন্তরে যাহার গরল, সেইক্প 
রবী ব্জির করগত হইয়াছ । | | 

শছু। "(মুখে বসান দিয়া জব্দ )। 
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শার্গ। ইথমপ্রতিহতং চাপল্যং দহতি। 

অতঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যং বিশেষাত সঙ্গতং রহঃ 

অজ্ঞাত্বদয়েষেবং বৈরীভবতি সৌহদম্॥ 
রাজা। অয়ি ভোঃ কিমত্রভবতী প্রত্যয়াদেবাম্মানসম্ভ তদোধৈরধি- 

ক্ষিপস্তি ভবতঃ | 

শার্গ। (সাসুয়ম্ ) শ্রুতং তবন্থিরধরোত্তরম্। 

আজন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো। যন্তন্যাপ্রমাণং বচনং জনম্তা। 

পরাভিসন্ধীনমধীয়তে যৈধিছ্েতি তে সন্ত কিলাপ্তবাচঃ ॥ 

রাজা। অহো! সত্যবাদিনং অভ্যুপগতং তাবদশ্মাভিঃ এবংবিধা 

এব বয়ং কিং পুনরিমামভিসন্ধায় লভ্যতে ? ৃ 
শার্গ। বিনিপাতঃ। 

রাজা । বিনিপাতঃ পৌরবৈর্লভ্যত ইত্যশ্রদ্ধেয়মেতৎ। 

শাঙ্দ। চঞ্চলতাবশে যাহার তাহার সহিত গ্রীতিবন্ধন করিয়াছিলে, মেই 
প্রীতিই এখন জলন্ত অগ্রিতুল্য হইয়। দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং সম্যক্ পরীক্ষা 

না করিয়া বিরলে সৌহার্দ স্থাপন করা উচিত নহে। যাহার হৃদয় অভ্াত। 

তাহার সহিত প্রণয়বন্ধন করিলে সেই প্রণয় শক্রতাব ধারণ করিয়া বিদ্বেষ 

পরিণত হয়। 

রাজা । খধিগণ ! আপনারা কি এই বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া বিনা অপরাধে, 

আমাকে তৎসন। করিতেছেন? 

শার্দ। (অন্য়ার সহিত সভাসদগণের প্রতি) আপনারা সকলে ত এই 

বূপতির কথা শুনিলেন। জন্মাবধি যাহার শঠতা শিক্ষা নাই, তাহার কথা 

প্রামাণ্য হইল না, আর যাহারা আশৈশসব পরবঞ্চনাবিষ্ভায় অত্যন্ত তাহাদের 

কথাই প্রাঙ্গাণ্য হইল। 

রাজা। হে সত্যতাষী মুনিবদ্দ! ভাল, স্বীকার করিলাম, আমরাই হেন 

প্রবঞ্ক, আমাদের কথা গ্রতায়ের যোগ্য নহে । কিন্তু বনু
ন দেখি। মুনিগণকে 

প্রতারণ! করিয়া! আমার লাত কি? 

শার্দ। অধঃপতন। 

রাজা । অধঃপতন বাক্যটি নিতান্ত অপর । 
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শার্গ। ভো রাজন! কিমত্রোত্তরৈঃ, অনুষ্ঠিতো গুরুনিয়োগঃ, 
প্রর্তি প্রতিনিবর্তামহে বয়ম্। 

তদেযা ভবতঃ কান্তা তাজ বৈনাং গুহাণ বা। 
উপপন্না হি দারেষু প্রভৃতা। বিশ্বতোমুখী | 

গৌতমি ! গচ্ছাগ্রতঃ | [ ইতি সর্ব প্রস্থিতাঃ। 

শকু। অহং দাণিং ইমিণ| কিদবেন পিপপলদ্ধ দ্ষিতুন্ষেবি মং 

পরিচচঅহ ? [ ইত্যনুপ্রস্থিতা । 

গৌত! (স্থিত্বা পরিবৃত্যাবলোক্য চ) বচ্ছ সঙ্গরব! অণুগচ্ছদি 
ণো করুণপরিদেইণী সউন্দলা। পচ্চাদেসপরুসে ততুণি কিং করেছু 
তবস্সিণী। 

শকু। (তীতা বেপতে )। 

শার্দ। শবুগ্তলে! শৃণোতু ভব্তী। 

$ 

সা পিশাপিপশী শি সপিপশপীিস্পীাপিশ স্পা 

শার্ন। মহারাজ ! আর উত্তর-প্রত্যুন্তরে আবশ্ঠক নাই। আমরা গুরুদেবের 
জা পালন করিলাম, এখন প্রস্থান করি। তবে ইনি আপনার ধর্মপন্থী; 
ইাকে ত্যাগ করিতে হয় করুন, গ্রহণ করিতে হয় গ্রহণ করুন, সে বিষয়ে 
গামাদের 'আার বক্তব্য নাই। কারণ, রমণীগণের প্রতি পতিরই সর্বপ্রকারে 
গদ। গৌঁতমি ! আপনি অগ্রে অগ্রে চলুন । 

[ সকলের গমনোদেযাগ । 

শকু। এই ধূর্ত কর্তৃক 'এখন ত আধি প্রবঞ্চিত হইলাম । তোমরাও কি 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ? 

| [ পশ্চাৎ পশ্চাৎ শকুস্তলার গমন । 

গৌত। (দাঁড়াইয়া ফিরিয়া দর্শন পূর্বক) বৎস শাঙ্গবর! করুণবাকো 
গরিতাগ করিতে করিতে শকুন্তলা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। যে নিষ্ু 
খাজি আপনার সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করিল, অন্থকম্পার্হী রমণী তাহার নিকা 
বাকি ্  কি করিবে? 

(ভীতকম্পিত )। | 

রা | (ফিরিয়া) শকুষ্লে! নরপতি যাহা বলিলেন, তাহা ত শুনিলে' 
তুমি দেই হও) (খ্যতিচারিদী হও ) তবে আর উৎকষিত হইয়া ৭ি 
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“যদি যথা বদতি ক্ষিতিপ্তথা তমসি কিং পুনরুকুলয়া বয়া।, 
অথ তু বেহসি শুচিব্রতমাত্বনঃ পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্গ 

তিষ্ঠ সাধয়ামো বয়ম। 
রাজা। তোস্তপন্থিন্! কিমব্রতবতীং বিপ্রলতসে ? কুঁতঃ__ 

কুমুদান্যের শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পদ্কজান্যেব। 
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংগ্লেষপরাগ্,খী বৃত্তি; | 

শাঙ্গ। রাজন! অথ পূর্বববৃত্তং যাগ ভবেত, তদা কথম- 
ধর্মভীরোীরপরিত্যাগঃ ? 

রাজা। ভবস্তমেবাত্র গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি। 
মূঢঃ স্যামহমেষা বা বদেম্মিথ্যেতি সংশয়ে 
দারত্যাগী ভবাম্যাহে। পরস্ত্রীষ্পর্ণপাংশুলঃ ॥ 

পুরো । ( বিচার্য ) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাম্। 
রাজা। বা মাং গুরুঃ। 

টি সপ পা পক বলল জজ ৩১০৯০৯৬৯৭০৩ 

করিবে? (তুমি কুলত্রষ্টা রি ) আর যদি আপনাকে পবিত্র ও মতী 'বলিযা 
জান, তবে পতিকুলে থাকিয়৷ দাসীবৃতি করাও তোমার পক্ষে কর্তব্য । অতএব 

তুমি থাক, আমর] চলিলাম। 

রাজা। তপোধন! ইহাকে প্রতারণা পূর্বক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন 
কেন? আপনি স্থির জানিবেন, চনত কুমুদিনীকে আর ক্র্য্য পাচ্মিনীকে ই বিকদিত 

করেন। নুতরাং জিতেন্দ্রয় পুরুষেরা পরদারামুখদর্শনে বিমুখ জানিবেন। 
শার্দ। মহারাদদ! অন্য কার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকাতে পূর্বনৃতান্ত বিশ্বৃত হওা 

সম্ভব । আপনি যে স্থলে অধন্মভিয়ে ভীত হইতেছেন, সে স্থলে আপনার স্তরীত্যাগ 

কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হয়? 
রাজ।। এ বিষয়ে গুরু-লঘু সন্বন্ধে আপনাকেই জিজানা করি। তান 

আমিই যেন বিস্ৃতিহেতু বিমুগ্ধ হইয়াছি কিংবা! এই নারীই মিথ্যা বনিেহে। ৭ এ 

প্রকার সন্দেহস্থলে আমি কি নারীত্যাগী হইব কিংবা পরদারা পর্ণ করিয়া 
আত্মাকে কলুষিত করিব? 

_গুরোহিত। (বিবেচনা পূর্বক ) যদি তাহাই হয়, তবে এই প্রকার বদ 
[গা। ওরে! আপনি উপদেশ দিউন ॥ 
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পুরো। তত্রভবতী তাবদাপ্রসবাদন্রদ্গৃহে তি্ঠতু। 
রাঁগা। কুত ইদম্? 

পুরো । তং সাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিটপূরববঃ প্রথমমেব চক্রবর্তিনং পুক্রং 

নযিস্ুলীতি। স চেন্মুনিদৌহিত্রসতল্ক্ষণোপপন্নে! ভবিষ্যুতি, ততোইভি- 

নয শুপ্ধান্তমেনং প্রবেশয়িস্যসি, বিপর্যয়ে তস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং 

স্থিরমেব | 

রাজা। যথা গুরুত্যো রোচতে। 

পুরো। ( উথথায় ) বসে! ইত ইতোহনুগচ্ছ মাম্। 

গকু। ভঅবদি বসুহে! দেহি মে অন্তরং। ৰ 

[ ইতি সহ পুরোধস! গৌতমীততপন্থিভিশ্চ রুদতী নিক্ধান্তা। 

রাজা। (শাপব্যবহিতন্মৃতিঃ শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি )। 
( নেপথ্য ) আশ্চর্ধ্যমাশ্চর্যযম্। 

রাজা । সি দন্ত) কিন্ন “খনুন্ডাৎ। ? 
পপ ৮ লি রঃ শা এশা 

গুরো। যত বিন এই ই সুনিকনা সন্তান প্রসব না করেন, তাবৎ আমার 

হ থাকুন । , 

রাজা।' সে কিরূপ? , 
গুরো। মহারাজ! ঞ্যোতিষবিশারদ গণকেরা পূর্বেই বলিয়াছেন ষে, 

গ্রে আপনার একটি চক্রবর্তিলক্ষণসম্প্ন পুত ভূমিষ্ঠ হইবে। এই খধিদৌহিত্্ 
দিদেইরপ লক্ষণসম্পনর হয়, 'ঠাহ! হইলে সানন্দে ইহাকে অন্তঃপুরে লইয়া 
ইবেন আর যদি অন্যথা হয়, তবে ইহাকে ইহার পিতৃসমীপে পাঠায় দিবেন। 

রাজা। গুরুদেবের যেরূপ ইচ্ছা । 

(উঠিয্া) বসে! এই দিকে আইস, আমার পশ্চাদন্ুমরণ কর। 
 শই। ভগবতি বনগুধে! আমাকে স্থান দান কর। 
রোহিত, গৌতমী ও তাপ সগণসহ শুন্তলার রোদন করিতে করিতে প্রস্থান । 
গঙ্গা। (ছুর্বাসার শাপবশে কিছুই ন্মরণ করিতে ন! পারিয়া শরুন্ধবার 

বি চিন্তা করিতে নাগিলেন )। 
দেখো । আশ্ত্যয। আশ্চর্য্য! 

ধাা। (ই দিকে করণাত পূর্বক) এ আবার কি? 
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(প্রবিশ্া পুরোহিতঃ ) 
পুরো । (সবিম্মিয়ম্) দেব! অন্ুতং খলু সংবৃত্তম্। 
রাজ।! কিমিব? 

পুরো । দেব! পরাৰৃত্েষু কথশিস্তেষু, সা নিন্নস্তী স্বানি ভাগ্যানি 
বাল। বাহুত্ক্ষেপং রোদিতৃঞ্চ প্রবৃত্ত । 

রাজা । ততঃ কিম্? 

পুরো। স্ত্রীসংস্থানপণপ্ররস্তীর্থমারাদুতক্ষিপ্যেনাং জ্যোতিরেক। 
তিরোহভূৎ। 

( সর্বেব বি্ময়ং রূপয়ন্তি ) 

রাজা। ভগবন্! প্রাগেবাম্মাভিরেযোহ্থঃ প্রত্যাদিধটঃ কিং মৃযা 
তকেণান্বিষ্যাতে বিশ্রাম্যতাম্। 

পুরো । বিজয়স্ব। [ ইতি নিঙ্কান্তঃ। 
রাজা। বেত্রবতি! পর্য্যাকুলোহস্মি শয়নীয়গৃহমার্গমাদেশয়। 

 প্রতী। ইদেো ইদেো দেবো । [ইতি স্থিত 

(পুরোহিতের প্রবেশ). 

পুরে]। (বিস্ময়সহকারে ) দেব! আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল! 
রাজা। কি প্রকার? ৃ 

পুরো। রাজন্! কখশিয্েরা প্রস্থান করিলে সেই রমণী আপন অদুষ্াক 

নিন্দ৷ করিয়! বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্বক ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

রাজা। তার পর? 

পুরো। রাজন্! ইত্যবসরে অগ্গরার তুল্য আক্কৃতিমন্পন্না তেজস্বিণী কোন 

রমণীমূন্তি আসিয়া তাহাকে অ্কে স্থাপন পূর্বক তিরোহিত হইলেন। 
(ইহা শ্রবণে সকলের বিশ্বয়) 

রাজা। ভগবন্! এ বিষয় পূর্বেই পরিত্যক্ত হইরাছে; এখন আর বধ 

অন্ুশোচনায় প্রয়োজন কি? অন্বেষণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া ছুরহ। 

পুরো । আপনার জয় হউক্। [ পুরোহিতের গ্রস্থান। 

রাজা। বেত্রবত্তি! আমি বড়ই অধীর হইয়াছি; আমাকে শন 

দেও) পথ দেখাইয়া 
রি 

প্রতী।. গহারাজ ! এই দিকে, এই দিকে 
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জা। (.পরিক্রম্য স্বগতম্) 
! কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্। 

বলবন্ত, দুয়মানং প্রত্যায়তীব মাং হৃদয়ম্॥ 

[ ইতি নিঙ্ররান্তাঃ সর্বেব। 
ইতি পঞ্চমোহস্কঃ। 

(যো রোরেবউসডপ 

প্রবেশকঃ। * 
2৮০0 ৮৩5 7৯6০ তি ৫ 

(হত গ্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ পশ্াদ্ানবদ্ধং পুরুষমদায় রক্ষিণৌ চ) 
রক্ষিণৌ। ( পুরুষং তাড়য়িত্ব। ) অলে কুস্তিলআ কহেহি কহিং তুএ 

এসে মহামণিভাস্থলে উক্কিপরণামাক্খলে লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএসমাসা্দিএ। 
পুরুষঃ। ( ভীতিনাটিতকেন ) পসীদন্ত পসীদন্ত ভাবমিস্সে। 

অহকে ণ এরির্সকম্মকালী। 
৯» ০ বিটি শী শি এ শি শিপ পপ্পস্পী? 

রাজা? (পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত ) খধিবালাকে যে বিবাহ করিয়া- 
ছিঙ্াম, ইহা ত কিছুতেই স্মরণ হইতেছে নাঁ। কিন্তু আমার অন্তঃকরণ যেরূপ 
নত ও খিশ্ন হইতেছে, তাহাতে যেন প্রত্যয় জন্মিতেছে যে, এই রমণী আমা- 
কর্তৃক পরিণীতা। 

(বন্ধবাহ এক ব্যক্তিকে লইয়৷ নগরপাল রাজশ্তালক ও দুই জন রক্ষীর প্রবেশ) 
রকষিদ্ধয়। (বাহবদ্ধ ব্যক্তিকে তাড়ন! করিয়া ) রে তঙ্কর! বল্, এই মহা- 

যণিরদধচিত সমুজ্ছল খোদিত-নামাক্ষর এই রাজ-অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি? 
কিঘ। (সতয়ে) আপনারা প্রসন্ন হউন, আমি এরূপ কুকাজ (চুরি) করি নাই। রর 

কখনও কখনও একটি জঙ্ক-সমাত্তির গর অস্ত অন্ধ আরমের থে ফেল নত নে বে অন্ত বা ভাবী বিষয় সুচিত হল়্। নাটকের এই অংশের নাম প্রবেশক। প্রবেশক ঈপাব্ী অ্েরপরস্তাবনান্বরপ। 
| 
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প্রথমঃ। কিএ, কৃখু সোহণে বক্ষণে ত্তিকলিঅ রগ পড়িগ্গহে*দিয়ে। 
পুরুষঃ। স্থণহ দাণিং অহকে কৃখু সক্কাবদালবাসী বীবলে। 
দ্বিতীয়ঃ। অলে পাউচ্চল! কিং অন্বেহিং জা্দী পুচ্ছিদে ? 
নাগ। সুঅঅ কহেছু সববং অণুকমেণ। মা ণং অন্তরা পড়িবন্ধই।, 
উভৌ। জং আবুত্তে আণবেদি কহেহি। 
ধীবরঃ। অহকে জালুপপলাদীহিং মচ্ছমন্ধণোবাএহিং কুড়ম্বভন্লণং 

কলেমি। 
নাগ। (বিহম্য) বিশ্ুদে। দাণিং আজীবো | 
ধীবরঃ|। ভট্টকে মা এববং ভণ। 

শহজে কিল জে বিণিন্দিএ পু দে কম্ম বিবজ্জণীগএ। 
পশুমালণকন্মদালুণে অণুকম্পামিদুএ বি শোতিএ॥ 

পা শিপিস্পিপত। 
সপ পপি পপ 

প্র) রক্ষক। তুই একজন সুব্রাঙ্গণ কি না, তাই মহারাজ তোকে দান 
কত্সিয়াছেন। 

পুরুষ। আপনার! অবধান করুন, আমি একজন ধীবর; শক্রাবতারে 
আমার বাস। 

দবি।রক্ষক। রেতন্ধর! আমরা কি তোর জাতি ও ব্যবসার কথা জিস্ঞাগা 
৫ 

করিতেছি? ৃ 

নাগরিক। হ্চক! উহাকে ধীরে ধীরে সকল কথা বলিতে দেও? মধ্যস্থনে 
বাধা দিও ন|। ** 

রক্ষিত্বয়। ভাল, তাহাই হউক্। বল্ রে বল্ 
ধীবর। আমি তথায় জাল,বড়িশ প্রভৃতি মাছ ধরিবার উপায় দ্বারা গরিজন- 

দিগের তরণপোষণ করি। 

নাগরিক। (হান্য করিয়া) আমার এখন বিলক্ষণ বৌধ হইল। তোমার 

জীবনুধার্েপের উপায়টি বিলক্ষণ পবিত্র । 
ীর। মহাশয়! এ কথা বলিবেন না। কেন নাঃ যাহার যে কারা 

তাহা! নদ হইলেও পরিত্যাগ কর] উচিত নহে। কারণ, প্রো রা 

য়া হইয়াও আবার বৈদিকবিধানাস্থঠামকালে গণুমারণকার্ নির্দয় ও নিগার 
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নাগ। তদো তদো ? পম দীবরঃ। একশশিং দিঅশে মএ লোহিঅমচ্ছকে পাবিদে তাদো 

4গুশো! কম্পিতে জাব তশশ উদলব তন্তলে পেক্খামি দাব এশে মহাল- ্ণভাশুলে অঙ্গুলীঅএ শেক্খিদে পচ্চা ইধ বিকঅথং অথ্থং ংশঅন্তে জব গহিদে ভাবমিশ শেহিং এন্তিকে দাব এদশশ আগমে অং মাবেধ 
টেধ বা। 

নাগ। ( অগ্গুরীয়মান্রায় ) জালুঅ! মচ্ছোদলব তস্তগদে! ত্তি ণথি 
নেহো, জদে৷ অঅং আমিসগন্ধো। বাদি আগমে। দাণিং এদস্স এসো 
বমরিসিদবেবা তা এধ লাঅউলং জ্জেব গচ্ছল্গ। 

রক্ষিণৌ। (ধীবরং প্রতি) গচ্ছ লে গঠিচ্ছেদঅ গচ্ছ। (ইতি 
রিক্রামন্তি ) 

গাগ। সৃঅঅ ইধ গ্নোপুরুআরে অপ পমমত্তা পড়িবালেহ মং জার লাঅউলং পবোসপ ণিকমামি। 
_. উভৌ। পবিশদ আবুন্তো শামিপ পশাদণথং। 

নাগরিক। ভাল, তার পর? 
ৃ ধীবর।* একদা আমি একটি রোহিতমত্ত্য প্রাপ্ত হই। সেটি যখন খ্ঁ খওড কারু কাটি, তখন তাহার গর্ভমধো এই মহোজ্জল র্বানথরীয়টি দেখি। পরে? "বাসে বিজয়ের জন্য লইয়া আসিয়াছি; এখন আপনাদের দ্বারা বন্দী। এই ধছারেই আমি অঙ্গুরী গাই; “এখন আমাকে মারিতে ইচ্ছা! হয় মারুন, কাটিতে কাটুন। 

গাগারক। (অনগুরীর আদ্রাণ লইয়া) জানুক! ইহা যে মৎস্তের গর্ভে ছিল, | গাহাতে সংশয় নাই। কারণ, এখনও আমিষগন্ধ বহির্গত হইতেছে । ধীবর এই প্রাপ্তির যে বৃত্ত বলিল, তাহা সত্য হইতে পারে; যাহা হউক, এখন. নী করিয়া দেখা কর্তব্য। চল, আমর] রাজসকাশে যাই। টা  টন্তস্কর চল্। ( সফলের পরিক্রমণ ) | নে ইচক!, আমি রাজযাটী হইতে বতক্ষণ না ফিরি, তাবং তোমরা - রর ধ্ষতাবে এই গোপুরঘারে প্রতীক্ষা কর। 
ন। গছ প্রসয়তালাভের জট রাজভবনে প্রবেশ করুন ।. 

নাগ। 
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নাগ। [ পরিক্রম্য নিক্ান্তঃ। 
সূচ। জালুঅ চিলাঅদ্দি কৃখু আবুত্তে। 

জালু। ণং অবশলোবশপ পশীআ রাআণো হোস্তি। 

সুচ। ফুল্লন্তি মে অগ্গহথথা ইমং গণ্িচ্ছেদঅং বাবাদিটুং। 
ধীব। ণালিহদি ভাবে অআলণমালকে ভবিদুম্। 

জালু। (বিলোক্য ) এসে অন্গাণং ঈশশলে হথে গেহিঅ লাম- 

শাপনং আঅচ্ছদি শন্পনং এসে শউলাণং মুহং পেক্থদু অহবা খিদ্ধশি 

আলাণং বলী হোছু। 

( ততঃ প্রবিশ্বা নাগরিকঃ ) 

নাগ। সিগ্ঘং এদং ( ইত্যর্দোক্তে )। 

ধীব। হা! হদোন্গি (ইতি বিষাদং নাটয়তি )। 

নাগ। মুঞ্চধ জালোবজীবিণং। উববরে সে অঙ্গুলীঅস্ম আগ 

অন্ধ শামিণা জাব কধিদং। 
সপ এপ শিপ পপি ৩০ পপি পা ক শী পাশা তি ৩৩ 

নাগ। ( পরিক্রমণ পূর্বক প্রস্থান।) 

জালু। অবনর বুঝিয়া বৃপতিসমীপে গমন করা উচিত। 

বাবর । বিচার পূর্বক দণ্ডবিধীন করুন । 
শ. স্ুচক। এই গাঁটকাটা চোরটাকে প্রহারের জন্য আমার হাত প্রদদুরি 
হইতেছে। রর ৰ 

ধীবর। অকারণে প্রহার করিবেন ন|। 

 জারু। (চতুর্দিক্ দেখিয়া) এই যে আমাদের প্রভু রাজদগু-হস্তে আধিডে' 
ছেন। এখন এই ধীবর বেট! নিজ অতীষ্ট দেবতা ও আত্মী়-কুট্ষকে পর 

করুক কিংবা গৃ্ ও শৃগালদিগের তক্ষ্যরূপে গণনীয় হউক। | 

মানি (নাগরিক শ্তালকের প্রবেশ ) 

| জািরিক। সত্বর--সত্বর ইহাকে-_-(অর্ধোক্তি)। 
ধীবর। হায়! এযার মরিলাম |! (বিষাদ প্রকাশ) 

নাগরিক | বীধয়কে নী ছাড়িয়া দেও। এই অন্রীয়ের ও রা 

াষাদের এর সীক্ষায় ররিযাছেন। 
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সূচ। জহ। আণবেদি আবুত্বো, জমবশদিং গুম পড়িিউত্তে কৃখু 
এসে” ( ইতি ধীবরং বন্ধনান্মোচয়তি )। 

দীব। ভ্টকে শম্পদং তুই কেলকে মে জিবীদে। (ইতি গাদয়োঃ 
গতি )। 

নাগ। উঠেছি এসে ভটিণা অঙগুলীঅমুশসম্মিদে পরিসোিএ দেগপসাদিকদে তা গেহু এদং। ( ইতি ধীবরায় কটকং দদাতি )। 
ধীব। ( সহ্ধং সপ্রণামঞ্চ প্রতিগৃহ ) অণুগহীদোন্ষি। 
জালু। এসে কৃখু রগনা তহা শুলাদো আদালিঅ হথ্থিক্খন্ধে 

শমালোবিদে। 
সূচ। আবুত্তে পালিদোশিএণ জাণামি মহালিহলদণেণ অঙ্গুলীঅএণ 

শামিণো বছুমনেণ হোদববং। 
নাগ। গ তস্সিং তট্টিণো মহালিহলদণং ত্তি কব পলিদাষে! এত্তি 

টগতকেমি। 

অভৌ। কিং উপ? 

ক। আপনার যেরূপ অনুমতি । এই বেট! ষমালয়ে গিয়া আবার ফিরিয়া দাগিল। *( ধীবরের বন্ধনমোচন )। ৮ দীবর। প্রভু! অগ্ভ হইতে আপনার নিকট আমার জীবন বিজীত হইল! টরণঘয়ে পতন )। 
/ গাগরিক। গাত্রো্থান কর, গাত্রোথান কর, আমাদের প্রভু ফ্লোমাকে দবীয়ের যূলাস্বব্ূপ বধাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন? উহা গ্রহণ কর। দীবরকে কাঞ্চন কটক প্রদ্ধান )। 

বীর (সানন্দে প্রণাম পূর্বক গ্রহণ করিয়া) যার পর নাই অনুগৃহীত হইলাম। শাদু। রাজনূ! এ প্রকার অনুগ্রহে যেন শূল হইতে অবতরণ করাইয়া হ্তি- মারোহণ করাইয়া দেওয়া হইল । 
. তক । আবুত্ত! এরূপ পুরস্কার প্রদান করাতে বোধ হইতেছে ক ॥ ত্য অনেক এবং এটি রাজার পরম আদরের দ্রব্য। 

সাঁ। আমার বোধ হয, মৃল্যবাদ্ বলিয়। রাজার এত আনন্দ নহে। রকি ॥ “কি প্রকার? ও 
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নাগ। তস্স দংসণেণ ভট্টিণ! কোবি অহিমদে! জণো স্তমরীদে তি 
জদো মুহুত্তঅং পইদীগস্তীরোবি পজ্জুস্ত্রঅমণো। আসী। 

সুচ। দোশিদে শোইতে অ দাঁণিং ভট্টা আবুত্তেণ। 
জালু। জালু ণং ভণেমি ইমশশ মচ্ছশত্তণো কদে। ( ইতি ধীবর- 

মনসূয়য়া পশ্যতি )। 
ধীব। ভট্টালকে ইদে অদ্ধং তুন্দাণম্পি শুলামুল্পং হোদু। 

জালু। ধীবল মহত্তলে শম্পদং পিঅবঅঅশশবকে সংবুক্তে শিকাদ- 
দ্বঙ্গীশাকৃথিকে কৃখু শোহিদে ইচ্ছীঅদি তা এহি শুপ্ডিআলঅং এবব 

গচ্ছন্গ ইতি নিঙ্ধান্তাঃ 
| ইতি প্রবেশকঃ। টি সে 

যঙ্টোহস্কং | 

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন মিশ্রকেশী ) 

মিশ্র। ণিব্বতিদং মএ পক্জাঅণিববন্তণিজ্জং অচ্ছরাতিথসন্লিজৰং 

নাগরিক। অন্ুরীটি দেখিবামাত্র কোন প্রিয় ব্যক্তি রাজার শ্মরণগথে উদিত 

হুইল। কারণ, তিনি স্বভাবতঃ গৃন্তীর হইলেও কিয়ৎদ্ষণ উৎকগাকুল হই 

'টিন্তানিমগ্ন ছিলেন। 
»... 

নৃচক। আপনি মহারাজের প্রীতি ও বিষাদ উভয়ই সম্পাদন করিলেন। 

. "জালু। আমার বিবেচনায় এই মত্ত শক্ত ('অহ্য়ার সহিত ধীবরের দি 

নৈআ্জপাত )। 

ধীবর। ভট্টারক ! এই পুরস্কারের অর্ধাংশ আপনাদের সুরার মৃণ্য হউক। 

জানু। ধীবর! অদ্য হইতে তুমি আমাদের পরম বন্ধু হইলে। প্রথ 

বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইলে সুরাকে সাক্ষী রাখিতে হয়। অতএব চ?। সক 

৬ হইয়া শৌগ্ডিকগৃছে যাই। 
[ সকলের গ্রসথা 

(আকাশযানে মিশ্রকেশীর প্রবেশ ) 

মিশ।. অঙ্গরাগণের আদেশে জমে ক্রমে সকল কার্াইদপাদন করন 

$ দেখা হায়। 
পুঃভাধরে 'দিরকেদী' নামের পনি সামী! পি 

নি, 
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তি। ল্লাব সাচ্জণস্স অভিসেঅকালো সম্পদং ইমস্দ রাএসিণো উনস্তং 

মক্্ীকরিস্সং | মেণআসম্বন্ধেণ সরীরভূদা! দাঁণিং মে সউন্দলা, তএঅ 

ৃহিদুণিমিত্তংস ন্দিটটপুববন্ষি। ( সমস্তাদবলোক্য ) কিএ, কৃখু উবদ্ি- 

ববি দিঅহে পিরুচ্ছবারন্তং বিঅ এদং রাঅউলং দীসই। অথি মে 

বিহবো! সব্বং পণিধাণেণ জাণিদুং। কিন্দু সহীএমএ আদবো মাণইদব্বো। 

চোদ ইমানং এবব উত্জীণপালিআণং শাস্সপরিবত্তিণী ভবিঅ তিরন্বরণীএ 

বিজ্জাএ গচ্ছণ্রা উবলহিস্সং | ( ইতি নাট্যেনাবতীর্্য স্থিতা। ) 
( ভন্তঃ প্রবিশতি চুতাষ্করমালোকাযন্তী চেটা তৎপৃষ্ঠেখপরা চ) 

প্রথমা। কহং উবখিদে মন্মাসো। 

আতম্বহরিঅবেন্তং বসন্তমাসস্ন জীঅসববস্স। 

দিবো সি চুদকোরম উদুমঙ্গণ তুমং পদাএমি ॥ 

দ্বিতীয়া । পরহুদিএ! কিং এদং এআইণী মন্তেসি। 

প্রথমা। মনূঅরিএ! চুদকলিঅং পেক্খিঅ উন্মত্তিমা কৃখু পর 

মাহোদি। | 

দেবতা ও সাধুরিগের স্লানদময় উপস্থিত, সুতরাং এখন এই রাজধির বৃততা' 
গাচর করি কিংবা মেনক1 আমার দ্বিতীয় প্রাণতুল্য ; মেনক! নিজ কন্ু 

নাকে * আখীদপ্রদানার্ধ পূর্বেই আমাকে বলিয়াছেন। (চারিদিং 
ঘা) বসস্তাগমে উৎসবের দিন আগত; তথাপি রাজভবন উৎসবহীনের স্তা 

হইতেছে কেন? আমি ত সমাধিপ্রভাবে সকলই জানিতে পারি; কিন্তু সং 
স্বলার আদর-দর্শনার্থ অন্ুধ়োধ রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। হউং 

নরক্ষকগণের পার্থে থাকিয়া তিরস্করিণী বিস্াবলে অনৃষ্ঠ হইয়া সকল ঘট। 

ধি। (অবতরণ পূর্বক তথায় অবস্থান)। 
(চতাঙ্কুর দেখিতে দেখিতে এক চেটা ও তৎপশ্চাৎ অপর চেটীর প্রবেশ ) 

্ চেটা। একি! মধুযাঁস আগত যে! হীধৎ লোহিতাভ হবির্ণবস্তয 
গুলি বসন্তের জীবনের স্তায় দুষ্ট হইতেছে। আমার স্থিরবিশ্বাস * 
কুরে এই চুতাদ্ুরগুলি কল্যাণকর হইবে। 

দি চেটা। পরভূতিকে ! একাকিনী কি পরামর্শ করিতেছিস? 
টস 'চেটা। ু করিকে! মহকারকণিকা দেখিয়া পরতৃতিকা উন্নত হ 
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দ্বিতীয়া। (সহ্ষং ত্বরয়া উপগম্য ) কহং উবখিদো যহ্মাসে। 

প্রথমা । মহুলরিএ! তবাবি এপো৷ কালো! মদবিব ভমুগ্ণীদাণ।. 
ছবিতীয়া। সহি! অবলম্বস্স মং জাব অগ্গপদে পরিদিদা ভতিম 

চুদপ্ললবং গেক্কিঅ সম্পাদেমি কামদেবস্স অচ্চণং | 

প্রথমা । জই এব্বং তা মমাবি অদ্ধং পচ্চণভলস্স ! 

দ্বিতী। সহি! অভিণিদেবি এদং সম্পজ্জই জদে! একং এবব থে 
এদং সরীরং দ্বিধা ভিপ্নং পজাবইন| । 

(সখীমবলম্ব্য চূতপ্রসনং গৃহীত্ব! ) অঙ্গাহে অপ্বুদ্ধোবি চুদসবে 
রন্ধনতঙ্গনুরহী বাঅদি। 

(কপোতহস্তং কৃত্বা ) ণমো৷ ভঅবদে মঅরদ্ধজাঅ। 

অরিহসি মে চুঅঙ্কুর দিপ্লো! কামস্দ গহিদচাবস্স। 

পহিঅজণজু অইলক্খো পঞ্চবভহিঝ সরো হোহি। 

ঘবি, চেটা। ( সহর্ষে সমীপব্তিনী হইয়া ) মধুমাস উপস্থিত হইয়াছে 
কি. ৃ 

. প্র; চেটী। মধুকরিকে! চপলতা বশতঃ তোমারও গান করিবার এ 

উপযুক্ত সময় । ৰ 

ঘ্বি, চেটী। সখি, আমাকে ধরঃ আমি চরধাগ্রে তর করিয়া মহকারমুর 

সকল গ্রহণ পূর্ব্বক অনঙ্গদেবের পৃজা সম্পাদন করি। 

প্র, টেটী। যদি তাই হয়, তবে পুজার ফল আমারও অর্দেক। 

ঘবিঃ চ্টৌ ॥ সখি, ন1 বলিলেও তাহ৷ হইবে । কারণ) আ
মাদের দুই জনে 

দেহ এক, কেবল প্রজাপতি ছুই অংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। (সখী 

অধলত্বন পূর্বক চুতাছুর লইয়া) অহো! এই চুতাদুরগুলি বিকসিত হান 

বটে; কিন্তু বৃ তর করাতে ইহার সুগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে । (তৎপরে কর, 

হইয়া )নিমো৷ তগবতে মকরধবজায়। হে চুতাছুর! আমি তোমারে 

ক্কাদের্ের উদ্দেশে অর্গন করিতেছি তি তাহার গঞ্চবাণের মধ্যে এটি 
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( প্রবিশ্য কঞ্চুকী ) 

, কঞচুকী । (সক্রোধম্) মা তাবদনাত্মজ্ঞে! দেবেন প্রতিষিদ্বেহপি 
মধুৎসবে চুতকলিকাভঙ্গমীরতসে ? 

উতে। (ভীতে ) পসীদছু পসীদছঢু অজ্জো৷ অভহিদথথা বং 
কণ্। হুং, ন কিল শ্রম্তং তবভীত্যাং যদ্বাসন্তৈস্তরতিরপি দেবন্ঠ 

শীঁসনং প্রমাণীকৃতং মদীশ্রয়িতিশ্চ। তথাহি_- 

চুতানাং চিরনিগতাঁপি কলিকা বাতি ন স্বং রজঃ, 
সরদ্ধং যদপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়। 

কণেষু ম্মলিতং গতেইপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং, 

শঙ্কে সংহরতি স্মরোহপি চকিতস্ত,পার্দু্ং শরম্॥ 

মিশ্র। ণখি সন্দেহোমহাপপহাবো ব্খু রাএসী | 

প্রথমা। অজ্জ কদিচিদিমসাইং মিস্তাবন্থণা রট্টিএণ তট্টিণো 

( কঞ্চকীর প্রবেশ ) 

কঞ্চকী। (সরোঁষে) তোমাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। মহারাজ বসস্তোৎসং 

করিতে "নিষেধ করিয়াছেন, তথাপি তোমরা ঢুতকল্লিকা ভগ্ন করিডে প্রন 

হ্যাছ? 

উতয়ে। (সতয়ে ) আর্য, প্রপন্ন হউন, মহারাজ যে নিষেধ করিয়াছেন 
তাহা আমরা জানি না। 

ক%্ুকী। ভঁ, তোমরা কি শ্রবণ কর নাই যে, বসন্তধতুতে বৃক্ষ সকল ৭ 
তাহাদিগের আশ্রিত পক্ষীরাও মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছে? দেখ 

টতকলিকারা৷ বহুদিন উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু পরাগ জন্মে নাই; কুরুবক-পৃশ 
কল মজ্জিততাঁবে বহির্ণত হইয়াও কোরকাবস্থাতেই আছে আর শিশির-খ' 

বিগত হইবেও পুংক্কোকিজেন কঠস্বর্ূপ কঠমধ্যেই বিলীন হইয়া রহিত্বাছে 
ইরাং আমার বোধ হয়, অনঙ্গদেবও ভীত হইয়া তৃণ হইতে বাগ সকল অ 

দাগ পূর্বক সেই ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন. 
দত। (হুগত) বাজধধির গ্রভাব এইরপই বটে। 
হ্জো। রা! কাল দিন হইল দিব দবক রানা 



৯৪২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

পাঁদমূলং পেসিদা অন্ষে ইধ পমদবণে চিত্তকম্ম অপ.পিছুং তা,আগন্ত্মদাএ 
৭ সুদ সুদপৃবেবা অন্ষেহিং এসো! বৃত্তস্তো৷ | 

কঞ্চু। তেন হি ন পুনরেবং প্রবর্তিতব্যম্। 
উত্ভে। (সকৌতৃহলম্) অজ্জ জই ইমিণা জণেণ সোদব্বং 

কহেছু অজ্জো কিং ণিমিত্তং ভট্টিণ বস্তচ্ছবো পড়িসিদ্ধোত্তি ? 

মিশ্র। উচ্ছবপ.পিআ কৃখু রাআণো হোস্তি তা এত গুরুআ৷ কারণে 
" হোদববং। 

কঞ্চু। (স্বগতম্) বহুলীভূতোহয়মর্থ:,তৎ কিং ন কথ্যতে। (প্রকাশম্) 
_ অস্তি ভবত্যোঃ কর্ণপথমায়াতং শকুন্তলাপ্রত্যাদেশকৌলীনম্। 

উতভে। অজ্জ স্ৃদং রাট্টিজমুহাদে অন্গুলীঅঅদংসণং জাব। 
: . কু । তেন হি ন্বল্পং কথয়িতব্যম। যদৈবাঙ্গুরীয়দর্শনাদনুসৃত 

দেবেন সত্যমূঢপুর্রবা রহসি ময়া তত্রভবতী শকুন্তল! মোহাৎ প্রত্যাদিফেতি 
ত্দাপ্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতো দেবঃ। তথাহি__ 

টির পেস পপ পপ পপ পপ লা পপ পি ২০ ++ সপ সপ পা 

কর্ম সম্পা্দনার্থ আমাদিগকে এই প্রমদোষ্ভানে প্রেরণ করিয়াছেন) সুতরাং 

আমরা এ সকল বৃত্তান্ত অবগত নহি । 

কণুকী। বাহা হউক, পুনরায় আর এরূপ কার্য্য করিও না। 

উভয়ে। (কৌতুহল সহকারে) আর্য ! যদি শ্রবণে কোন আপত্তি না থাকে। 

তবে বলুন, মহারাজ বসন্তোৎসব করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন? 

মিশ্র। (স্থগত) রাজারা স্বভাবতই উত্সবপ্রিয়্ ; বোধ হয়, কোন ওরুত? 

কারণ ঘটিয়াছে। 

কঞ্চুকী। (শ্বগত) এ বিষয় যখন চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গড়িয়াছে। তখন 

 ধলিবার বাধা কি? (প্রকান্তে ) শকুন্তলা-পরিত্যাগের বিষয় তোমরা গন ত 1 

উভয়ে । আর্ধ্য ! অন্থুরীয়দর্শন পর্য্যন্ত রাজশ্তালকের মুখে এত আছি। 

ঝুঃকী। তবে অয কথাতেই বুঝিতে পারিবে । অঙ্ুরীয় দেখিবামাত্র রঃ 

ধহারাজার মনে পড়িল যে, পূর্বে নির্জনে শকুস্তলাকে বিবাহ করিয়াছেন ষ্ঠ 

ঘোরবেশে আবার তাহাকে পরিত্যাগও করিয়াছেন, তদবধি মহারাজ রি 

ভাগািতে দত হইতেছেন। সুতি সমস্ত ময় বর ্তিই তাহার 
২ এ, রে নী ৃ র্ববৎ, তাহার উপাসনা করিতে 

! 

॥ 
্ ৫ 

॥ দু ৯ 

বিন, 
্ . পিসি ক বত 2৮১০প ০7০ 7, 

নদ 
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রম্যং দেস্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে, 
শয্যোপান্তবিবর্তনৈধিগময়ত্যুনিদ্র এব ক্ষপাঃ। 
দাক্ষিণ্যেন দ্গতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদ, 

গোত্রে ব্মলিত্তদা ভবতি চ ত্রীড়াবিলক্ষশ্চিরম্॥ , 
মিশ্র। পিঅং মে পিঅং। 

কগ্ু। অম্মাৎ প্রভবতো বৈমনন্যাদুতৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। 
উভে। জুজ্জই। 

(নেপথ্যে ) এছু এছু তবং। 
কু। (কর্ণ দন্বা) অয়ে ইত এবাভিবর্ধতে দেবঃ, জাগচ্ছ 

ধ্ানুষ্ঠায়। 
উভে। তহ। [ ইতি নিঙ্কান্তে 

(তন গ্রবিশতি পশ্চাত্তাপমসদৃশবেশে। রাজা বিদুষকঃ প্রতীহারী চ) 
কঞ্চ। (রাজানং বিলোক্য ) অহো সর্ববাস্ববস্থাস্থ রমণীয়ত্বমাকৃতি- 

ছননা। রজনীযোগে তাহার নিদ্রা! হয় না, শধ্যার ছুইদিকেই পার্্পরিবর্তন 

করিয়া নিশাধাপন করেন। আর যে সময় দাক্ষিণ্যবশে অন্তঃপুরকামিনীগণকে ' 

বথাযোগ্য' উত্তরপ্রদানে উদ্যত হন, তথন,উাহার মুখে শকুত্তলার নাম উচ্চান্বিত' . 
হা! এই প্রকার ঘটনার পন অনেকক্ষণ যাব লঙ্জায় অধোমুধ হইয়। অবস্থিতি 
একবেন। 

মিশ্ব। (ন্বগত) ইহা! আমার পক্ষে অত্যন্ত গ্রীতিকর বটে। 
কুকী। এই নিরছুণ বৈমনন্তের জন্তই উৎপসবসম্পাদন নিধিদ্ধ হইয়াছে । 
উভয়ে। ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। 
মেপধ্যে। এই দিকে আনুন, এই দিকে আমুন। 

বধুকী। (সেইদিকে কান দিয়া) মহারাজ এই দিকে আগমন ফেছন 
এব তোমর। চিত্রকর্মসম্পাদনার্থ গমন কর। 

চৌদয়। তাহাই হউক। [খ্া। 
,. (তাপমুবেশধারী রাজা বিদুষক ও প্রভীহারীর প্রবেশ) .. 

কুবী। (রাজাকে দেখিয়া বত) অহ] যাহার আকৃতি "বহর 
নব ঘবথাতেই তাহাতে রদদী়তা [হা : কারণ, রাজা (9৮৯৮১৮৬৬ 



৯৪৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

বিশেষাগ্াম। তথা হেবং বৈমনস্তপরীতোহপি প্রিয়দর্শনো দেবঃ। য 
এষ$- প্রত্যাদিষবিশেষমগুনবিধির্ামপ্রকোষ্ঠাপিতং, 

বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ। 

চিন্তাজাগরণপ্রতাঅনয়নন্তেজোগুণৈরাত্বনঃ, 
“সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিৰ ক্ষীণোহপি নালক্ষ্যতে ॥ 

মিশ্র। (রাজানং বিলোক্য) ঠানে কৃখু পচ্চাদেসবিমাণিদা বি ইমস্স 
কিদে সউন্দল! কিলিস্সদি। 

রাজা। (ধ্যানমন্দং পরিক্রম্য ) 

প্রথমং সারঙগাক্ষয প্রিয়য়। প্রতিবোধ্যমানমপি স্বপ্তম। 
॥ আনুশয়দুংখায়েদং হতহুদয়ং সমপ্রতি বিবুদ্ধম্ 

মিশ্র । ণং এরিসাইং তবসূসিণীএ ভাঅহেআগি। 

বিদু। ( অপবার্ধ্য ) ছং ভূ বি লঙ্িদে! এসো সউন্দলাবাদেগ। 
গআণে কহং চিকিচ্ছিদবেবা ভবিস্সদি ত্তি। | 

কঠাকুল হইলেও ইহার দর্শন পূর্ববৎ গ্রীতিপ্রদ দেখা যাইতেছে। ইনি নানারগ 

অলঙ্কারপ্রিয় হইলেও এখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন; কেবল বামগ্রকোষ্ঠে 

একগাছিমান্র কাঞ্চনবলয় ধূত আছে ॥ কিন্তু তাহাও আবার শিথিল হইয়া পড়ি 

মাছে। উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসজনিত বাঁমুতে অধরোষ্ঠ প্রপীড়িত হইয়াছে এবং ছিনতা 

হেতু নিদ্রা না হওয়ায় চক্ষুতব্ নিতান্ত রজবর্ণ হইয়া! উঠিয়াছে? এই প্রকারে ইনি, 

অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও নিজগুণপ্রভাবে শাণিত অন্ত্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। 

মিশ্র।, (রানাকে দেখিয়া! মনে মনে ) রাজা পরিত্যাগ করাতে শকুষকলার 

অবধানন! হইয়াছে সত্য; তথাপি শকুন্তল! যে ইহার জন্য রেশ প্রাপ্ত হইতেছেন। 

তাহা যুক্তিযুক্তই হুইয়াছে। 

, রাজা । (চিন্তার সহিত মন্দ মন্দ পরিক্রমণ পূর্বক) গ্রথমে দেই হরিণলোচন 

প্রিতম! আমাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া দিলেও আমার এই হতহদয় মোহবশে 
যেন নিজ্রাযগ্জ ছিল; এখন দুঃখসন্তাপ সহ করিবার আন্তই জাগরিত হইয়াছে। 

. িশ্। :(ষনে মনে চি করিয়া) শরুবলার অনি এপ) দববহ 
জরে এ প্রকার পন্থুরাগ, তিমি কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে গানে, 

ডা 
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ক (উপন্ৃতা) জয়তু জয়তু দেবঃ, প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবনভূময়ঃ 

াকীরমমধ্যান্তাং বিনোদস্থানানি দেবঃ। 

রাজা। বেত্রবতি! মদ্চনাদমাত্যপিশুনং ব্রুহি, অগ্ভ চিরপ্রবোধান্ন 

স্তাবতমম্মাভির্ধর্ীসনমধ্যা সিতুম্ যৎপ্রত্যবেক্ষিতমার্য্ে পৌরকার্যযং তত 

গ্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি। 

গ্রতী। জং দেবো আণবেদি। [ ইতি নিজ্ঞান্তা। 

রাজা। পার্ববতায়ন ! হমপি স্বনিয়োগমশুহ্যং কুরু। 

কচ । যদীজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ ইতি নিষ্্রান্তঃ। 

বিদু। কিদং ভঅদা নিম্মকৃখিঅং। সম্পদং মিসিরবিচ্ছেমরদসীএ 

সিং পমদবণুদ্দেশে অস্তাগং রমইস্দমি | 

রাজা। (নিশবস্ত) বয়গ্ত! যছট্যতে রষ্ধে, 'পপাডিনোধনর্ধা ইতি 

ব্যতিচারি বচঃ। পশ্য-_ 

ধি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। বুঝিতে পারিতেছি না, আবার কি প্রকারে 

টার চিকিৎসা করাইতে হইবে। 

ককী। (নিকটবর্তী হইয়া ) মহারাজের জয় হউক, মহারাঞ্জের জয় হউক, 
রাজ! প্রমদকানন সকল সাবধানে দর্শন করা হইয়াছে; এখন আপনি 

মারে উপবেশন করুন । | 
বাঙধা। বেত্রবতি! আমার আজ্ঞানুসারে অমাত্য পিশুনকে বল, রাত্রি" 
রণ হেতু আজি আমি ধ্মাসনের সকল কার্য সম্যক্রূপে পর্যবেক্ষণ করিতে 

রিব না, আপনি যে কিছু পৌরকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন,তদ্ধিবরণ সকল পত্র- 

ধোস্থাপন পূর্বক আমার নিকট পাঠাইয়। দ্বিবেন। 

প্রতী। যে আজা মহারাজ! প্রস্থান 

রাছা। গার্বতায়ন! তুমিও তোমার নিজ কার্য সম্পাদন কর। 
করকী। যে আজা মহারাজ! | [প্রস্থাঈ। 

বি। আগনি ত এ স্থান নির্ক্ষিক করিলেন। এখন শিশিরাবসাদে 
মী এই প্রদবনে-আত্মবিমোদম করুন| 
হা (দী্ঘনি্থাস ফেলিয়া) ব্যস্ত! লোকে যে বলে, ছি গাইরে? 

নানি উপস্থিত হয।ডাহা দিত মহে।: দেখসথে। অযঃতরণ মো 



্ 

৯৪৬ কালিদাসের গরস্থাবলী। 
মুনিহৃতা প্রণয়ন্ৃতিরোধিনা, মম চ মুক্তমিদং তমসা মনঃ। 
মনসিজেন সে প্রহরিষ্যতা, ধমুষি চুতশরম্চ নিবেশিতঃ। ' 
উপহিতস্মৃতিরস্ুলিমুদরয়া, প্রিয়তমামনিমিত্ুনিরাকৃতাম। 
অনুশয়াদনুরোদিমি চোতস্থুকঃ, স্থুরভিমাসন্ত্রখং সমুপৈতি চ॥ 

বিদু। ভো বঅস্স! চিট্ঠ দাব জাব ইমিণা দণুকট্ঠ্রে কনাপগ 
বাণং গাসইস্সং। ( ইতি দুকাষ্মুগ্ম্য চতাস্কুরং তাড়টিতুমিচ্ছতি)। 

রাজা। (সম্মিতম্) ভবতু দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চসমূ। সখে! বিনোদয়ামি । 
কেদানীমুপবিষটঃ প্রিয়ায়াঃ কিঞিংদনুকা রিণীষু লতাস দৃষ্টি বিলোকয়াি ূ  

বিদু। ণং ভতঅনা আসঞপ্ল্পরিচারিআ লিবিঅরি মেহিবিণী আদিটা 
মাহবীলদাহরএ ইমং বেলং অদ্দিবাহিস্দং তহিং চিত্তফলএ মে সহথলিহিং 
তথথভোদীএ সউন্দলাএ পড়িকিদিং আগেহিত্তি। 

রাজা। ঈদৃশমেব হৃদয়াশ্বাসনং তত্তদেবাদেশয় মাধবীলতাগৃহম। 
রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে মুনিকন্তার সহিত প্রণয়ের কথা বিস্বৃত হইয়া- 

১: 
৯ + 

ছিলাম; যেমন সেই মোহাদ্ধকার বিদুরিত হইল, অমনি অনঙ্গদেব আমাকে 

গ্রহার করিবার জন্য নিজ শরাসনে চুতশর সন্নিবেশিত করিলেন । নিজনামান্ধিত 
অঙ্গুরী দেখিয়া যখন সকল কথ! আমার স্ৃতিপথে উদ্দিত হইল,অমনি প্রিয়তমাকে 
দর্শনার্ঘ উৎকনিত হইলাম; কিন্তু অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি বণিয়া অন্তাগে 

রোদন করিতে লাগিলাম। এই সময় আবার কোথ! হইতে কালম্বরূপ "বসন্ত 

আসিয়৷ আবিভূতি হইল। 

বিদু। বয়ন্ত! আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, আমি এই দকাষ্ঠ ঘারা 

কন্ধর্গশর চূর্ণ করিতেছি । 

রাজা । ( ঈবৎ হান্তপহকারে) তোমার ব্রন্মতেজ দেখা গিয়াছে। যাং 

হউক) এখন বল দেখি, কোন্ স্থানে থাকিয়া প্রিয়তমার কিঞি অনথকারিণী লত 

রাজিতে আপনার দৃষ্টিবিনোদন করি 

*বিু। আপনি ত নিকটবর্তিনী পরিচারিকা লিপিকরী মেধাবিনীর প্র 

 আজা দিয়াছেদ বে, মাধবীলতাগৃহে এই সময় অতিবাহিত করিব। এখন তথা; 

: ্ ্চিনিত শকুতলার নূর্তি আনয়ন করিতে অনুমতি করুন ।. ৃ 

কারা) রর জালা এখন জন্াকরণের আখাসগর) দত 
কা 

রা টার /1. 2 ' 8, 
) 1 ৭ রঃ 2 সু 

) *% ১১ " াগাধুকা রা রর: 
তে র্ ও নি ...$ ১. 

| হি চর 5 বি টনি এ 



অভিজ্ঞানশকুস্তলম্। :. ৯৪৭: 
বদ ইদদৌ ইদো| ভবং। ( ইত্যুতৌ পরিক্রামতঃ )। 

মিশ্র। (অনুগচ্ছতি )। 
বিদু। এসো মণিসিলাবট্টসণাহো মাববীলদামগ্ডবো বিবিত্তদাএ 

উহাররমণীজ্জদাএ নিসগ্গমারুদেণ অসাআদেণ বিঅ পড়িচ্ছদি তুমং তা 

গবিমিঅ গিসীদছু ভবং | 

(প্রবিশ্য উভৌ ) 

উভৌ। ( উপবিফৌ )। 
মিশ্র। লদাসংস্সিদা পেক্খিস্সং দাব পিঅসহীএ পড়িকিদিং তদো 

দে তত্তুণো বনুমুহং অগুরাঅং ণিবেবেদইস্সং। (ইতি তথ। কৃত্া স্থিতা)। 
রাজা। (নিশবস্য ) সখে ! সর্ববমিদানীং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথম- 

বৃত্তান্ত যৎ কথিতবানন্মি ভবতে | স ভবান্ প্রত্যাদেশসময়ে মৎ- 

নমীপমুপগতো নাঙীৎ, কিন্তু পুর্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সঙ্গীন্তিতং তত্র- 

তব নামাদিকং কচ্চিদহমিব বিশ্মৃতবাংকৃমসি ? 

বিদি। এই দিকে আনুন, এই দ্বিকে আমুন। (উভয়ের পরিক্রমণ)। 

মিশ্র।" (অনুগমন ) 

ধবদ। এই ত মণিখচিত শিলাপট-শৌভিত মাধবীলতামগুপ; এ স্থান 
ঈনপ্য। রষণীয় ও কল্যাণকর; নৈপগিক বাঘু প্রবাহিত হইয়া কুশল-প্র্ন 
কারবার জন্য যেন আপনার নিট উপস্থিত হইরাছে। অতএব আপনি: ইহার 
মতাতবরে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করুন। | 

উ্য়ে। (তথায় উপবেশন )। | 
যিশ্র। (স্বগত) এই লতারাপ্রি আশ্রর পৃর্বক প্রিয়সধীর প্রতিমৃত্ি দেখি) 

রে তর্ভীর বহুমত অনুরাগ তাহাকে জানাইব। (লতা আশ্রয় পূর্বক অবস্থান)। 
াজা। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) সখে ! যাহা তোমার নিকট বলিয়াছিযাম, 

তধয বর্শনাবধি শকুস্তলার সকল কথাই স্মতিপটে উদিত হইতেছে। যে সময় 
মানি শবুস্রনাকে পরিত্যাগ করি, সে সময় তুমি আমার কাছে ছিলে না, কিন্ত, 
আধ পূর্বেও তুম পকুস্তমার নাম প্রসৃতি কিছুই বর্ণন কর নাই; আমিই না: 
বত হইলাম ু মিও কি মার ভূ, িয়াছিলে? .. রস 



৯৪৮ কালিদাসের এস্থাবর্লী। 

মিশ্র। অদে। জ্জেব মহীবদ্দিহিং খণম্পি সহিঅআজে সহাআলো 
বিরহিদববাজ। এ 

বিদু। ণবিশ্বমরামি কিন্দু সবং কহিঅ অবসাণে উণ তুএ তগিদং 
পরিহাসবিঅগ্লআো এসো! ণ ভূদখোত্তি মএবি মন্দবুদ্ধিণা তথা জজ 
গ্হিদং অথবা ভবিদববদা কৃখু এখ বলবদী। 

মিশ্র। এবগেদং। 
রাজা। (ক্ষণং ধ্যাত্বা) সখে! সখে! পরিত্রায়ন্ব মাম। 
বিদু। ভো বস্স! কিং এদং তুহ উববন্ধং ণ. কদাবি সগ্লরি 

সোৌঅচিত্ত। হোস্তি ণং পবাদেবি ণিকম্পা জ্জেব গিরীআো। 
রাজা। বয়স্য! নিরাকরণবির্লবায়াস্তে সখ্যাস্তামবস্থামনুস্ৃতয ব 

ব্দশরণোহন্মি। সা হি-_ 

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তং ব্যবসিতা, 
স্থিত তিষ্টেত্যুচ্ৈর্বদতি গুরুশিষ্তে গুরুসমে । 

মিশ্র। (শ্বগত ) এই জন্যই সহ্ঘদয় সহায় ব্যক্তিগণের ক্ষণকালও পরিত্যা 

জা রাজাদের কর্তব্য নহে। 
বিদূ। আমি ভুলি নাই, কিন্ত আপনি শকুন্তলাসন্বন্ধীর সমস্ত কথা বনি 

শেষে বলিলেন, 'সথে ! ইহা কল্পনারুত পরিহাসমাত্র, প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে 
আমিও নিতান্ত নির্বোধ, তাহাই বুঝিলাম। অথবা তবিতব্যতাই এ বিষ 

বলবতী। রি 
মিশ্র। (স্বগত) ইহা এই প্রকারই বটে। 
রাঞ্জা। (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) সথে! আমাকে রক্ষা কর। 

বিছু। ব্যস্ত! এই কি আপনার পক্ষে উচিত? সাধুগণ কদাচ শোবে 

বিহ্বল হন না। জানিবেন, প্রবল বাত্য। উপস্থিত হইলেও পর্বত কখনই বিচ 

লিভ হয় না, স্থিরভাবেই অবস্থান করে। 

রাজা । বয়ন্ত! যে সময় শকুন্তল।কে পরিত্যাগ করি, তখন তাহার য় 

. রগ বিহ্বল হইয়াছিণ, তাহার সেই অবস্থা স্বতিপটে উদিত হওয়াতে গার 
: নিতান্ত জ্বীর হইয়া পড়িয়াছি, জামার ্রণধারণের-জর উপায় নাই। 
আদি: হারে পঙ্গিত্যাগ । রিলাঙ তম তিদি'শাগরিব রভৃতি য় 



অভিজ্ঞানশকুত্তলম্। ৯৪৯ 

পুর ্ টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামপিতবতী, 

ময়ি তরুরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্॥ 

মিশ্র। অন্ধহে এরিসী পরধীণদা ইমস্সনম্পি সন্দাবেদি। 

বিদি। ভো৷ অধ মে তকে কেণ তত্তভোদী আআসসচারিণা শীদত্তি। 

রাজা। বয়স্ত! কঃ পতিব্রতাং তামন্থাঃ পরামষ্“মুৎসহতে ? 
ঢতবান্ তৎ্সহচরীভিন্তয়। বা নীতেতি হৃদয়মীশঙ্কতে। 

মিশ্র। সন্মোহো কৃথু বিহ্ষঅণিজ্জে! ইমস্স পড়িঝোহে]। 

বিদ। ভো৷ জই এববং তা সমস্দসছু ভবং অথি কৃখু সমাগমেঠ কালেণ 

থহোদীএ। 

রাজা। কথমিব ? 

সহ ০০০৪ ২ ৭ শিশিশি শশা শী তিশীপশশশ ৮ শিশাাসীপ্াীশীশি শাশিটািন্টীটিটিিশিশীশীশ্পিিশীশীিপিশীশীশিপী সি শিশিপাপিপাশাপিশ০ পে 

নুদরণে স্বিরসন্কল্ন হইলেন। পরে গুরুসদশ সম্মানার্হ গুরুর শিল্প শাঙ্গরব 
ঈৈঃ্বরে 'থাক' বণিলে তিনি নিশ্চঙ্তাবে অবস্থিত থাকিয়া এই নির্দয় আহার 

[তি যে বাপকলুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন? তাহা বিদগ্ধ শল্যের স্থায় 
নামার সর্ধাঞ্গে যাতনা প্রদান করিতেছে। বরশ্ত! আর আমার বাচিবার 

দশা নাই। 

মিশ্ব। (আম্মগত) অহো। ইহাকে এই ভাবে শকুন্তলার বশবর্তী দর্শনে 
দাফারও সন্তাপ জন্সিতেছে। 

বিদি। এ বিষয়ে আমার মনে এই তর্ক উপস্থিত হইতেছে যে, গগনবিহারী 
কোন্ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া গেল? 

বাজা। ব্যস্ত! আর কে সেই পতিব্রতাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে? 
শব যেনকা তোমার সখীর জন্মভূমি ; শকুন্তলার সধীদের মুখেই ইহা জামি 
ন্যাছি। আমার যনে এইরূপ নাশঙ্কা হইতেছে যে, দেই মেনকাই কোন 
ঘাখীয বাক্তি দ্বার৷ লইন্| গিয়াছেন। 

ঘিত্ব। (আত্মগত ) প্রিয়া-বিরহশোকন্জনিত মোহ উপস্থিত হইলেও* এই 
গাজার অনুতব্শক্তি দেখিয়া আমানের বিশ্বয় জন্মিতেছে। 
বি। মহারাজ! যদি তাহাই হয়, তবে আপনি আখন্ত হউন; ফা 

টার সহিত মিলনের আশা আছে। 
রাজা। কি প্রকারে? রি 



৯৫৪ _ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

বিদু। ণ কৃখু মাদাপিদরা ভত্তবিআোঅদুক্খিদং দুহিদরং চিরং গে. 
 খিছ্ং পারেস্তি। 

রাজা। বয়স্া ! 

স্বপ্পো নু মায় নু মতিভ্রমো নু, কণ্প্তং নু তাবৎ ফলমেব পুণাম্। 
অসম্িবৃত্ে তদতীতমেব, মনোরথ! নাম তটপ্রপাতাঃ ॥ 
বিদু। তো! মা এববং। ণং অঙ্গুলীঅঅং এবব গিদংসণং অনস্সম্তা, 

বিণো অচিন্তণীঅসমাগমা হোদি। 

রাজা । (অনুরীয়কং বিলোক্য ) অয়ে ইবং তদস্থুলভস্থানদ্রংশি 

শোচনীয়ম্। 
তব স্থচরিতম্গুরীয়ং নূনং প্রতম্ মমেব বিভাব্যতে ফলেন। 
অরুণনখমনোহরাস্থ তন্যাশ্চাতমসি লব্পদং যদঙ্ুলীষু॥ 

মিএ্র। জই অগ্নহণ্থগর্দং ভবে তদো সচ্চং সোঅণীমং তবে সাহ দুরে 

বটুটসি এআইণী জ্জেব করস্থহাইং ০৪ | ্ 
শি শি তি শট শশী শশা সী পপি ৩ 

বিদু । জন কদাচ কন্ঠাকে চিরাঁদন পরিবিরহে বধু দেখিতে 

পারিবেন না। 

রাঙা। সথে! শকুস্তলার সহিত যে আমার বিবাহ ঘটিয়াছে, আমার নিকট 

তাহা এখন স্বপ্ন বিয়া বোধ হইতেছে 7 ইহা যেন হয় এন্র্জালিকী মায়া অথবা 

্রান্তি। হয় ত পুণ্যবলে ইহ ঘটিয়াছে । যাহা হউক, ঘর্দি পুনরায় তাহাকে, 

প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে-_বর্ষাকালে জলবেগে ধেন নদীর একটি তট প্রথমে 

পতিত হয়, পরে অন্ত তট অধঃপতিত হইয়া যায়, আমার মনোরধও দেই 

বিলয় গ্রাণ্ড হইবে। 

বিদু। মহারাজ |' তাহা নহে। এই অঙ্ুরীয়কই তাহার ৃষ্টন্ত। তাহার 

সহিত মিলন নিশ্চয়ই অচিন্তনীয়রূপে ঘটিবে। 

প্াজা। (অঙ্ুরীয় দেখিয়া সবিষাদে ) এই অস্গুরীয়ক অন্ুলত স্থান 

খ্বলিত হইয়াছে; নুতরাং এখন ইহা শোচনীয়। হে অন্ধুরীয়ক! ফ্ণ রণ 

ঝোধ হইতেছে, তোমার পুণ্যসঞ্চয় অত্যন্ত অল্প। কেন না? তুমি প্রিয়তমা 

লা 
পিসি 

সিরা... খন্বগত ) বদি এই পুরী দুগরের হর 

হইতে 
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বিি। ভো ইং গামমুদ্া কেণ উদ্দেসেণ ভঅদ| তথহোদীএ হথ- 
গ্গং গাবিদা। 

মিশ। মমবি কোদুহলেণ আআরিদো এসো । 
রাজা। বয়স্থা! শয়তাম্। তদ] স্বনগরায় তপোবনাৎ প্রস্থিতং মাং 

য়া সবাষ্পমাহ স্ম কিয়চ্চিরেণার্ধযপুক্রঃ পুনরস্মাকং ম্মরিষ্যতীতি। 
ব্দি। তদো তদেো!? 

রাজা। অথৈনাং মুদ্রামঙ্গুল্যাং নিবেশয়তা ময় প্রত্যতি হিতা। 
বিদু। কিংন্তি? 
রাজা ।-_-একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং, 

নাযাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তমূ। 
তাবৎ পরিয়ে মদবরোধনিদেশবর্তা, 
নেতা জনন্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি ॥ 

তচ্চ দারুণাতবন! ময়! মোহান্নানুঠিতম্। 

1 শোচনীয় হইত। সখি, এখন তুমি বহু দুরে রহিয়াহ ; কেবলমাত্র আমিই 

গহৃখ অন্ুতব করিতেছি । 

বিদূ।,রাঞ্জন্! আপনি এই নিঞ্জ নানাক্ষিত অন্রী কি উদ্দেশে ত্াহাব্ 
্ পরাইয়া দিয়াছিলেন? 

িশ্র। (আত্মগত) এ ব্যক্তি আমার নী অনুরূপই এই প্রশ্ন 
র্যাছে। 

রাজা। সধে, অবধান কর। যখন আমি তপোবন হইতে রাজধানীতে 
্যাগমন করি, তখন প্রিয়তম। অশ্্রপূর্ণনেত্রে আমাকে বলিলেন, 'আর্ব্যপুত্র 
বার কত বিলে আমাকে শ্মরণ করিবেন ?, 
বিি। তার পর, তার পর? 
গাজ। তার পর আমি প্রিয়তমার করপল্পনব ধরিয়া বলিলাম 
বিদি। কি বলিলেন? 
গথা। 'হুমি এই তপোবনে থাকিয়া এক এক দিন আমার এক একট 
টা না করিবে। যে সময় অক্ষরগণনা পরিসমাণ্ত হইবে, তখন আহার 
বাসী দোষ আসিকা তোমাকে রাজধানীতে লইয়! যাইবে। মোহ্বগ। মি নেতা সাই 24 



৯৫ : . কালিদাদের গ্রন্থাবলী | 

মিশ্র। রমণী কৃখু অবহী বিহিণ] বিসংবাদিদে। ৷ 
বিদু। ভো কহং লোহিদমচ্ছস্স বড়িসং বিঅ মুহপ্সবিট্টং এদংআী। 
এ শচীতীর্থে সলিলং বন্দমানায়ান্তে সখ্যা হস্তাদগঙ্গাক্রোতমি 

বিদু। জুজ্জই। 
মিশ্র। অদো কৃখু তবস্সিণীএ সউন্দলাএ অধম্মভীরুণো ইমস্স 

রাএসিণো পরিণএ সন্দেহো জাদো অধবা গ এরিসো। অণুরাতো অহিগাণং 
অবেকৃখদি ত কহং বিঅ এদং | | 

রাজা। উপালগ্দ্ তাবদিদমঙ্গুরীয়কম্।- 

বিদু। (সম্মিতম্) তো অহম্পি দাব এবং দণ্ডকট্্টং উবালহিস্গং 

কহং উজ্জু অস্দ মে কুড়িপং তুমং সিত্তি। 

রাজা। তদশৃ্ম্নেব। 

মিশ্র। ( আম্মগত ) অন্তঃপুরে আনয়নের সময়েই বিধাতা প্রতারণ 

করিয়াছেন । 

বিদু। মহারাজ! এই অঙ্গুরীয়,বড়িণের ন্যায় রোহিতমৎস্তের মুখগ্রে 

প্রবেশ করিল কি প্রকারে? 

রাজা। শঙীতীর্ঘে ্ানকালে তোমার সবীর হাত হইতে গঞ্গাপ্রবাহে ইহ 

স্বলিত হইয়! পড়িয়াছিল। রি 

বিদু। ইহা সম্ভব বটে। 

মিশ্র। (আত্মগত ) মহারাঞ্জ অধর্দ্তীরু) ন্ুতরাং এই কারণেই তাগদী 

শকুত্তলার সহিত বিবাহ বিষয়ে ইহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। অথবা এ প্রকার অন্থরাগ 

কি কখন অতিজ্ঞানের প্রতীক্ষা করে? তবে এ বিশ্বরণ কিন্নপ বুঝিতে পারি- 

তেছি ন!। 
..স্রাজ।। তবে আমি এখন এই অন্ুরীয়কেরই নিন্দা করি । 

: বি (দৃ হানতসহকারে ) নহয় | -আমিও তবে এই দওকাঠের নিদা 

ফি বলি। আছি! এমন সরল, আদার বব হয়! তুই এত বত হইলি বেন | 

মনের কথার করা পাজি) পাবা! পি ০ ্ 
৮১ ২০৫৩৯ রত 1 ছানা 
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“কথং হু তং কোমলবন্ধুরাঙ্থুলিং, করং বিহায়াসি নিমগ্নমস্তরসি। 

বা'। অচেতনং নাম গুণঃ ন বীক্ষতে, ময়ৈব কন্মাদবধীরিতা প্রিয়া ॥ 
মিশ্র। সমং জ্জেব পড়িবপ্রো জং অদ্ধি বন্তুকামা। 
বধি। তো সর্ববধা অহং বভুকৃখাএ মারিদবেবা। . 
রাজা। (অনাদৃত্য ) প্রিয়ে! অকারণপরিত্যাগাদনুশয়দ গ্হৃদয়- 

ঢাবদনুকম্পাতাময়ং জন; পুনর্দর্শনেন। 
( প্রবিশ্ঠ চেটা চতুরিকা ) 

চেটা। ( চিত্রফল্নকং দর্শয়তি ) ভট্টা ইমং চিন্তগদা ভ্টণী। 

ইতি চিত্রফলকং দর্শয়তি ) 
রাজা। (বিলোক্য) অহো৷ রূপমালেখ্যগতায়। অপি প্রিয়ায়াঃ। 

টথাহি-_ দীর্ঘাপাঙ্গবিসারিনেত্রধুগলং লীলাঞ্চিতজলতং, 
দস্তান্তঃ পরিকীর্ণহাপকিরণজ্যোতন্বাবিলিগাধরম্। 

£মার হস্ত কোমল ও বন্ধুর অঙ্থুলীতে সুশোতিত; তুমি সে হস্ত হইতে জলগর্ডে 
নগতিত হইলে কেন? অহ! এ অঙ্থৃরীয় ত অচেতন বস্ত। দৌষগুণ-বিচানে 
হার সামর্থ্য নাই; আর আমি বিলক্ষণ চেতনাবান্ জীব, আমি কেন প্রি 
টাকে প্রত্যাখ্যান করিলাম? 

“মিশ্র । (আযম্মগত ) আমার যাহা বলিতে ইচ্ছা ছিল, রাজ। নিজেই তাহা 

প্রকাশ করিলেন। 

বিদ। মহারাজ! আধি'ক্ষুধায় অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছি। . 
রাধ!। (বিদুষকের কথায় অনাদর পূর্বক ) প্রিয়তঞ্কে! তোমাকে অকারণ 

খরিত্যাগ করিয়া অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। সংগ্রতি পুনর্কার 
শন দিয়া আমার প্রতি করুণা! প্রকাশ কর। 

( চিদ্রফলক-হস্তে চতুরিকানায়ী চেটীর গ্রবেশ ) 
চেটী। মহারাজ ! এই চিন্নেলিবিতা ভর্রাঁ। ( এই বলিয়া চিত্রফলক প্রদান ).। 
গাজা। (দেখিয়া) অহো! চিত্রলিখিতা হইলেও প্রিয়তমার রূপমাধুরী 
মোহর! ইহার নেব্দ্বয় আকর্ণগাষী. অপাঙ্গবিভূত ; বিলাসবশে ভরত 
রি দস্তপংজি হাণ্যচ্ছটায় ভুশোভিত ). ওষ্ঠ পক বাদয়ীফলবৎ কাস্ছি। 

রি ইংনাং পরিযতঘার ছেদবিদুড়িত বদমওল এই সময ছারা মানোহক 



কর্বদ্ধুদ্যতিপাটলোষ্ঠরুচিরং তস্যান্তদেতশুখং, 
চিত্রেৎপ্যালপতীব বিভ্রমলসতপ্রোতিম্নকান্তিদ্রবম্ 

বিদু। (বিলোক্য ) সাহু বঅস্স সাহু জং তএ মনরো ভটগীএ 
দংসিদে! ভাবাণুপপবেসো! খলদি বিঅ মে দিট্টা নিন দংপদেসেস্থং কিণুপ 
বুণা সন্তাণপপবেসসঙ্কাএ আলবণকোদৃহগ্নং মে জণঅদি। 

মিশ্র। অন্ধো! এস৷ রাএসিণো বন্তিআলেহািউণদ1 জণে পিঅমহী 

মে অগগদে। বটট্দি ত্তি। 

রাজা। যদ্যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে ত্ততদন্যথা। 
তথাপি তন্যা লাবণ্যং লেখয়া কিঞ্িদশ্িতম। তথাহি-_ 

' অস্ঠান্তঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিৰং নিম্েব নাভিঃ স্থিতা, 

দৃশ্যাস্তে বিষমোন্নভাশ্চ বলয়ে! ভিত সমায়ামপি। 
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দবমিদং ন্িগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং, 

প্রেন্বা মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ বস্তীবৰ মাম্॥ 

শোতাষয় ও বিলসিত; চিত্রলিখিত হইলেও প্রিয়তমা যেন আমার সহিত 

আলাপে প্রবর্ত রহিমাছেন। 

বিদব।: (দর্শন করিয়া) সাধু সথে সাধু! আপনি তত্রার যে মনোহ 

তাবান্বন্ধ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আমার দৃষ্টি ভতনাদি গগুস্থানে পি 

হইতেছে না। অধিক কি বলিব, ইহার সহিত আমার যেন কথোপকথন করি 

ইচ্ছা হইতেছে । রা 
দিশ্র। (আত্মগর্ত) এই রাজার চিত্রপট অন্কনের নিপুণত! অতি চমৎকার 

আমার বোধ হইতেছে, প্রিয়সথী যেন আমার সম্মুখেই বিরাজ করিতেছেন। 

রাজ] । চিত্রপটে যে যে বিষয় সম্যক্ চিত্রিত না হয়, চিত্রকরের! তাহা! 

অন্চথাচরণ করিয়। অদ্কিত করিয়। থাফে। তথাপি প্রিয়তমার লাবণ্য কিঞ্ি 

পরিজ্কাণেও এই চিত্রফলফে অক্কিত হইয়াছে | এই চিত্রফলক সমতল বটে। কি 

তথাপি শুমধয় উদ্নতের ন্যায় এবং নাতিদেশ উচ্চনীচ বলিয়া বোধ সাপ 

| কামলতা। যেন স্থায়িরূপে গ 
তৈলাক্ত বর্ণের 'শকিওণ হেতু অঙ্গের ৫ পাতা 

| হইজেছে ও তোৌধ হইতেছে যেন তরি! আমার ধন
ে প্রতি গাও 



| | ৃ পু 

অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ। ৯৫৫ 

ঝিএ। ন্নরিসং এব দং পচ্চাদাবগুরুণো সিণেহস্স। 

* যাজা। (নিশ্বস্থা )। | 

সাক্ষাত, প্রিয়ামুপগতামগহায় পূর্ববং, 

চিত্রার্পিতামহমিমাং বহ্মন্যমানঃ। 

শস্বোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য, 

জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্কায়াম্॥ 

বিদু। তো! তিন্িআা আইদিআো দীসন্তি সববাজো জ্জেব দংসণীআানো 

ত| কদমা এখ তখহোদী সউন্দল| | 

মিএ। অণহিণো। কৃখু এসো! সহীএ রূপস্ম মোহচক্খু ইঅংকৃথু 

এ নে গদা পচ্চক্খদং | 

রাজা। ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি ? 

বিদু। (নির্বব্য ) তকেমি জা এস! সিটিগবন্ধণুবস্তকুম্থমেণ কেস- 

হাধণ বদ্ধস্সেমবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদোণমিদ সাহাহিং বাহশ্দাহিং 

মিশ্র। (আম্মগত ) এইরূপ অনুতাপ বদ্ধনধীল স্নেহের অন্থুরূপই বটে। 
রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে ) যে প্রিয়তমা সাক্ষাৎ উপস্থিত ছিলেন, 

তাহাকে সৈ সময়ে পরিত্যাগ করিয়া এখন আমি চিত্রলিখিতা প্রিয়তমার প্রতি 
বহমান প্রদর্শন করিতেছি । সথে! আমি কি নির্বোধ, কি মূর্খ! দেখ, পথি- 
মধ গ্রচুর জঘপূর্ণ শ্রোতস্থিনী নদী পরিত্যাগ করিয়া এখন আবার মরীর্চিকায 
আসিয়। প্রণয় করিতে হইল ।'" 

বিদ। ব্যস্ত! চিত্রপটে ত তিনটি প্রতিযুদ্তি দেখিতেছি ) তিনটিই দর্শনীয়: 
কিন্ত ইহাদিগের মধ্যে কোন্টি শকুস্তলার গ্রতিযৃন্তি? 

মিশ্র। (আত্মগত ) এ ব্যক্তি সথীর রূপ কিছুই বুঝিতে পারে না। ইহার 
চধারণ বিফল। কেন না, এ ব্যক্তি শকুন্তলাকে চিনিতে পারিতেছে না। 

রাজা। তুমি তবে কোন্টিকে শকুন্তলা বলিয়া অন্নমান করিতেছ? * 
বিদ। (এদিক ওদিক্ মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া) আমার মনে মনে এই তর্ব 
ছে যে বন্ধন শিথিল হওয়াতে যাহার কেশপাশ পুপরাশি বমন করিতেছে, 

ধু মধমগুলে ছেদবিন্ু সকল মুক্াগংকিরস্তায নিবদ্ধ আছে, বাহার হর 
নিত হতযাতে হাত ছুইখামি শিশির পং নীনীবন্ধ উচ্চলিত হইয়াছে? 



১৫৬ কালিরদাসের 'গ্রস্থাবলী। 

বন্ধস্মিদণীবিণা বস্ণেগ অ ঈীপরিস্সন্ত। বিঅ অবিসেঅসিধিদ্ধদরপটীবম্স 
বাসচুঅরুক্খস্স পাঁস্সে আলিহিদা এসা তখভোদী সউন্দলা! উদরাঁঝো 
সহীআত্তি। 

রাজা । নিপুণো! ভবান্, অস্ত্যত্র মমাপি ভাবচিহ্ৃম্। 
্িশ্না্ুলিবিনিবেশাদ্রেখা প্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনা। 
অশ্রু চ কপোলপতিতং লক্ষা মিদং কর্ণকোচ্ছ সাত ॥ 

(চেটাং প্রতি) চত্ুরিকে ! অর্ধীলিখিতমেতদ্িনোদনস্থানমন্ট্াভি; 
তদগচ্ছ বর্তিকাস্তাবদানয়। 

চেটা। অজ্জ মাধব্ব! অবলম্ব চিত্তফলমং জাব আগচ্ছাঙ্গি। 
 বাজা। অহমেবাবলম্বে। ( ইতি যথোক্তং করোতি )। 

[ চেটা নিক্ধান্তা। 
বিদু। ভো| কিং এখ অবরং আলিহিদববং ? 
মিশ্র। জো জো পিঅসহীএ অহিমদে। পদেসো! তং তং আলিহিু- 

কামোতি তকেমি। 
হস প্পপাস্পেপী আপিল ব্জপপসপ সস এ তি তি ্পপাস্প ০ শাঁস শি পি 

সকল কারণে ধাহাকে পরিশ্রমে কাতর বঙ্গিয়া বোধ হইতেছে আর যিনি সলিল 

সেচনার্থ মৃদুপল্লববিশিষ্ট বালচৃতবৃক্ষের নিকট আর্ত রহিয়াছেন, ইনিই সেই 

সন্মানোচিত শকুন্তলা । অন্য ছুইটি তাহার প্রিয়সধী। | 

রাজা। তুমি বিলক্ষণ বিচক্ষণ বটে। দেখ) এখানে আমারও বেদি 

সাঁবিক ভাবের চিহুসকল বর্তমান রহিয়াছে। আরও দেখ, ঘর্মাক্ত অনুর 

সন্নিবেশ হেতু প্রান্ততাগে রেখাসকল মিলিত দৃষ্ট হইতেছে? ক্ফীতিভাব হে 

গণদেশ হইতে বাম্পবারি নিপতিত হইতেছে । (চেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) 

চতুরিকে ! এই বিনোদভূমি আমি সম্যক্প্রকারে অঙ্কন করি আর না করি; 

তথাপি অর্ধাংশ চিত্রিত করিয়াছি; সুতরাং তুমি বর্ণকবন্তিকা আনয়ন কর, 

চেটী। আর্য মাধব্য! আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি তত এই চিত 

ধলর্য ধরুন। 

রাজা। আমিই ধরি। ( চিত্রফলক ধারণ )। [ চেটার গ্রীন 

| বিছ্। মহারাজ ! ইহাতে আর কি অফ্ষিত করিতে হইবে? + 

১. মি আগত) আমার বৌ হয় যে যে হান ্রিঃসীর দা 
ইনি করিতে খা কি 2] ১৮২ 

80৮০805615 হি। 



অভিজ্ঞানিশকুত্তলম্। ৯৫৭ 

রাঙী। সখে! অআয়তাম্। 

* * কার্ধ্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা শ্রোতোবহা৷ মালিনী, 
পাদাস্তামভিতো নিষগহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনা: 
শাখালম্থিতবন্ধন্ত চ তয়োনির্্াতুমিচ্ছাম্যধঃ, 
শৃঙ্গে কৃষমূগম্ত বামনয়নং কগু-়মানাং মৃগীম্॥ 

বিদু। (স্বগতম্) জহ মন্তেদি তহ তক্কেমি পুরিদববং অণেণ চিত্ত- 

্নঅং আকিদিহিং লম্বকুচ্চাণং বন্কলপরিহাণাণং তাবসাণং ত্তি। 
রাজা। ব্যস্ত! অন্চ্চ শকুন্তলারাঃ প্রসাদনমতিপ্রেতং লেখিত্ং 

বিশৃতমম্মীভিঃ। 

বিদ। কিংবিঅ? 

মিশ্র। বণবাসস্স কণ্নআভাবস্স অজং সরিসং ভবিস্সদি। 

রাজা।__কৃতং ন কর্ণাপিতবন্ধনং সখে, শিরীষমাগগুবিলম্থিকেশরম্। 
ন বা শরচ্চ্দ্রমরী চিকোমলং, মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ॥ 

পপি পাপী শশী 

রাঞা। ব্যস্ত! শ্রবণ কর। বাহার বালুকামঘী ভূমিতে হংসমিথুনের 
বসিয়া আছে, সেই মালিনী নদী অন্ধন কর! উচিত। আর এ মাললিনীর ছুই 
গার্থে গৌরীগুরু হিমালয়ের হরিণসেবিত পবিভ্রত।জনক প্ররত্যন্তপর্বতগুলিও 

 চিত্রত করিতে হইবে। যাহার শাখানযূহে তাপদদিগের পরিধেয় বসন সকল 
রান থাকে, সেই বৃক্ষের নিয়দেশে মৃগীরা কষ্খসার মূগের শৃঙ্ষে আপন আপন. 
বামচচ্কু কওু,য়ন করিতেছে, তাহাও অন্কন করা আমার বাসনা। 

বিি। (আত্মগত) বয়সের যে প্রকার পরামর্শ দেখিতেছি। তাহাতে বোধ 
রথে ইনি লষিতগশ্র ব্ধল'ারী তাপসদিগের মৃষ্ি দ্বারা এই চিত্রফলক পরিপূর্ণ 
করিয়।৷ ফেলিবেন। 

রাজা। সথে! শকুগ্তনার মনোধত বেশবিগ্তাপ অন্কন করিতেও ভুলিয়া গিয়াছি। | 
বিি। সেকিরূপ? 
মিধ। (আত্মগত ) যাহা কাননবাপ ও কণ্ঠাভাবের সদৃশ, বোধ হয়,তাহাই 

টি করিতে বিস্বৃত হইয়্াছেন। 
মসা। যাহার বন্ধন করণপুটে গ্নিবেশিত, সেই আশুল্ফলমিত ফেশর- এ শিষপুগ চিত্জিত করা হয লাই) আর অনন্য মধ্যভাগে শারদীয় চ্ৎ রি তায় কোমল মণালহত্রও অঞ্ন করা হয় নাই।. . 

চি 



৯৫৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

(বিদু। কি৪, কৃখু তখতোদী রক্তকুবলঅসোহিণা অগ্গহথেণ মুই 
আবরিঅ চকিদচকিদা বিঅট্ঠিদা ? (সাবধানং দুই) আবী 
ভো৷ এসে! দাসীই পুত্বো কুম্থমরসপাড়চ্চরো! ছুট্টমঅরো তথভোদীএ 
বঅণকমলং অহিলসদ্দি। 

রাজা । ননু বা্ধ্যতামেষ ধৃষঃ। 

বিদু। ভো তুমং এবব অবিণীদাণং সাসিদা ইমস্স বারণে গহবমি। 

রাজা। যুজ্যতে। অয়ি ভোঃ কুন্্রমলতা প্রিয়াতিথে, কিমত্র পরি- 

পতনখেদমমুভবসি ? 

এষা কুস্থমনিষগ্া৷ তৃষিতাপি সতী ভবস্তমনুরক্তা | 

প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু ত্বাং বিনা পিবতি ॥ 

মিশ্র। অদিঅথং কৃখু বারিদে।। 

বিদু। ভে৷ পড়িসিত্তরামা ক্খু এসা জাদী। 

শপ পপ্পাসপীপাপা পি স্পা পসপাপাপীলাপসপাশীটিশি ২ পাপী এ ৩ ০ 
জিপপপাপিসস্পাস শিস সপ পাতা টা শিপীতি এশিশীশিপশাপীি  িািতিশি শী পি শা পা তগ 

বিদু। এই সগ্মাননীয়া শকুন্তলা রুজপন্নতুল্য স্ুশোতিত হস্তাগ্র দ্বারা বন 

মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ভীতভাবে বহিয়াছেন কেন? (সতর্কতার সহিত দেখি 

সহান্তে) যহারাজ! এই যে দাসীপুন্র পু্পমধুচোর হট মধুকর শকুস্তলার মুখ 

গল্পে বসিতে ইচ্ছ! করিতেছে । 

রাজা। এ নির্ণজ্জকে নিবারণ কর। 

বিদু। রাজন! আপনিই অবিনীতদিগের শাসন কর্তা, স্বৃতরাং আপনিই 

উহাদিগকে নিবারণ করিতে পারেন। 

রাঁজা। তাহাই সঙ্গত। ওহে পুষ্পলতিকার প্রিয় অতিথি! এখানে দে 

উড়িয়া আসিয়া বসিতে প্রয্নাম পাইতেছ? ইহা পুষ্পলতিকা নহে এই পু 

লতিকায় উপবিষ্টা তোমার প্রতি অন্ুরাগিণী মধুকরী গিগাসার্ভা হইয়াও তোম 

প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে ) তুমি ভিন্ন সে কিছুতেই মধুপানে প্রত হইতেছে না। 

অতএব এখান হইতে শীস্ত প্রস্থান করা তোমার উচিত। 

নিশ্র। (আত্মগত ) ইনি ত বিলক্ষণরূপেই নিবারিত করিলেন। 

.. বিষ সধুফরজাতি নিবারণ করিলে তাহার প্রশ্কগ হ:? 
মা রি ও 

্ 5 রদ 
ণর দা. 

? দিছি নদী টৈতদক ৭ চি ১ 

তারাই 



অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ। ৯৫৯ 

রাী। (সকোপম্) ভে। ন মে শাসনে তিষ্ঠসি, শ্রায়তাং তহি 
মস্তি হি। ্ | 
অকর্টবালতরুপল্পবলোভনীয়ং, পীতং ময়া সদয়মেব রতোতবেষু। 

বিশ্বাধরং দশসি চেদ্ত্রমর প্রিয়ায়াত্বং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্ ॥ 
বিদু। ভো! এববং তিক্খদগুস্স দে কহং গ ভাইস্সদি? ( বিহস্যাত্ম- 

গতম) এসো দাব উ্ত্তে। অহম্পি এদস্স সঙ্গেণ ঈদিসো৷ এব্ব সংবুত্তো। 
রাজা। নিবার্যমাণোহপি কথং স্থিত এব । 

মিশ্। অঙ্গো ধীরম্পি জণং রসে। বিআরেদি। 

বিদু। ভো চিত্তং কৃথু এদং | 

রাজী । কথং চিত্রম্? 

মিশ্র। অহি দাণিং অবগদথথা কিং উণ জধাচিন্তিদাণুসারী এসো।, 
রাজা। কিমিদমনুষিতং পৌরোভাগ্যম্। 

রাজা। (সরোষে) মধুকর ! তুমি আমার আদেশ মানিলে না; তবে 

টন। হেত্রমর! আমি বিহারকালে প্রিয়তমার অয্লান নবপল্পবতুল্য শ্পৃহণীয় 

মবিষ্বাধর সদয়তাবে চুম্ধন করিতাম, তুমি যদি সেই অধরে নির্দয়তাবে দংশন 
কর তাহা'হইলে আমি এখনই তোমাকে পদ্নের গর্ভমধ্যে বাধিয়া ফেলিব। 

বিদি। আপনি যে উহাকে কঠোর দণ্ড দিলেন দেখিতেছি। উহাতে এ 
মর ভীত হইবে কেন? (হাম্যসহকারে স্থগত) ইনি ত উন্মত্তের স্থায় হইয়] 
উঠছেন, ইহার সঙ্গে থাকিয়)'আমাকেও যে উন্মত্ত হইতে হইল। 

রাজা। কি! নিষেধ কগ। গেল, তথাপি এখনও রহিলে? 
মিশ্র। (আত্মগত) কি আশ্চর্য্য,এই প্রবাসবিগ্রলভ্তনামক রস ধীর ব্যাঞ্তি- 

কেও বিকৃত করিয়া ফেলে। 

বিি। রাজন! এ যেচি্রগট। 
্াঙ্জা। কি, চিত্রপট? * 
মধ। আমিও এখন চিত্র বলিয়া জানিলাম। ঘটনা যেরপ, রাজা তদঙুারে 
কান হইতেছেন) নুতর়াং চিত্রপটে অন্ধিত বিষয় দেখিয়া রি যে 

ত জান করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? মত, 3 
বা এই সমস্ত কি কেবল মৌবের নিমিতবই অনুষ্টিত হল? নিস 



৯৬০ কালিদাসের গ্রস্থারলী। 

দর্শননখমনুভবতঃ সাক্ষা দিব তন্ময়েন হৃদয়েন। 

স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকতা কান্ত। ॥ 

( ইতি বাম্পং বিশ্বজতি ) 

মিশ্র। পুব্বাপরবিরোহী অপুবেবা এসো! বিরহিমগ্গো। 

রাজা । বয়স্থ! কথমেবমবিশ্রামং ুঃখমনুভবামি। 

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্তাঃ স্বপ্পে সমাগম: 
বাপ্পস্ক ন দদাত্যেনাং দ্রষ্ট,ং চিত্রগতামপি ॥ 

মিশ্র। সব্বহা পমজ্জিদং তৃএ পচ্চাদেসদুক্খং পিঅসহীএ গচ্চকখ, 

জ্জেব সহীজনস্স। 

(প্রবিশ্থা চতুরিক] ) 

চতুরিকাঁ। জেছু জেছু তটা, বষ্টিমাকরগুঅং গেহিঅ ইদো অহং 

পশিদক্ষি। 

রাজা। ততঃ.কিম্? 
পপপাপাপাা শিপ াপিশি 

গতচিত্তে সাক্ষাৎসঘ্ন্ধে প্রিয়তমাকে দেখিতে ছিলাম,তুমি স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে 

পুনরায় প্রিপনতমাকে চিত্রাঙ্কিত করিয়া তুলিলে। (বাগ বিসর্ঘন )।, 

মিশ্র। (আয্মগত ) বিরহীঞ্জনের এই পথ পূর্বাপর বিরুদ্ধ বলিয়াই ঘন 

মিত হয়। 

রাঁজা। সথে! আমি নিরন্তর কি প্রকারে,এই কষ্ট অনুভব করিব? প্রিয় 

তমার সহিত স্বপ্নেও আর মিলনের আশ। নাই । কেন না, জ্রমাহয়ে জাগরণ হে 

সে পধও বন্ধ হইয়াছে আর অবিরল অস্রুসঞ্চার হওয়াতে চিন্রলিখিতা প্রেয়পীকেও 

দেখিতে সমর্থ হইতেছি না। | 

মিশ্র। (আত্মগত ) আপনি প্রিয়সথীর সহচরীর সন্মুখেই প্রিয়মা-ত্যা?' 

জনিত ছুঃখ সর্বধা গ্রক্ষালিত করিধেন। 

্ (চতুরিকার প্রবেশ) 

চতুরিকা। মহারাদ জযযুক্ত হউন, মহারাজ জয়যুজ 

তুমিফ! ও বয়গু লইয়া এখানে আসিতেছিলাম। 

' এ স্মাধা। তোনপর 

হউন। জানি 



অভিজ্ঞানশকুস্তলম্। ৯৬১, 

চ্টো। ভু মে হথাদেো। পিঙ্গলিআবেদিআএ দেবীএ বস্তুমদীএ অহং 

জ্রেব্মভ্জউন্তস্স ত্তি তণিঅ সববন্ধারং গহীদং। 
বিদু। তুমং কহং কিমুকা ? 

চেটী। জাব দেবীএ লদাবিড়বলগ্গং উত্তরীঅঞ্চলং পিঙ্গলিআ 

(মাআবেদি দীব ণিহৃবিদৌ মএ অগ্পা। | 

রাজা। বরম্য ! উপস্থিতা দেবী বভূমানগবিবতা চ। তন্বানিমাং 

প্রতিকৃতিং রক্ষতৃ। 
বিদু। অন্তাণম্পি কিং্তি গ ভণাহি ? ( চিত্রফলকমাদায়োথায় চ), 

নই ভবং আন্তেউরকুড়বাগুরাদে মুঞ্চিস্সদি, তদে! মং মেহচ্ছ ন্নপপাসাদে 

সাবিস্সাদি, এদঞ্চ তহিং গোবাএমি জহিং পারাবদং উজ বিঅ অগ্নো 

কোবি ৭ পেক্খিস্সদি। [ ইতি দ্রুতপদং নিষ্্রান্তঃ 

মিশ্ব। অক্ষ অগ্সংকন্তহিঅতে! বি পড়মসন্তাবণং রক্খদি থিরসো- 
হিদো দাৰ এসে। 

শি শিপ পপদশীশাশিশিীপিল আপা পা পাপাপপিপেপস্পেসিস সিল পিসি সাপে 

চেটা। পিঙ্গলিকা বন্ুমতী দেবীর নিকট এই কথা প্রকাশ করিলে, 'আমিই 
মার্য্যপু্রের নিকট যাইব? বলিয়া বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন। 

বিদুএ তুমি দেবীর নিকট হইতে পলায়ন করিলে কি প্রকারে? 
» চেটা। দেবীর উত্তরীয়বসনের অঞ্চল 'লতাবিটপে সংলগ্ন হইয়াছিল? পিক্গ- 

. নিকা যখন তাহা ছাড়াইয়া দেয়, আমি সেই সময় পলাইয়৷ আগিয়াছি। 
রাজা। সথে! এই ৫দ্বী অতিশয় অভিমানবতী, ইনি আসিতেছেন ॥ 

ঘতএব তুমি এই প্রতিক্কতি এখন রক্ষা! কর। 
ব্দি। আপনি নিজ আত্মাকেও রক্ষা করুন, ইহা না বলিতেছেন কেন? 

(চি্রফক হস্তে দাড়া ইয়া) যদি আপনি অন্তঃপুররূপ কূটফাস হইতে মুক্তি লাভ 
করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাকে এই মেখাচ্ছন্ন নামক প্রাসাদে উচ্চৈবশ্বরে 
খাধান করিবেন। আমি তথায় এই চিত্রপট লুকাইয়া বাখিব; তথায় পারাবত্ 

ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিবে না। 

[ক্রতপদে বিদ্ধকের প্রস্থাম ॥ 
িশ্র। (আগত ) যদদিও'এখন মহারাজের হৃদয় অন্ত বমণীতে আস): 

তথাগি ইনি গরধমসৌহা্দ রক্ষা করিতেছেন । মহারাজের প্রেম অটল দেখিতে 



৯৬২ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

(প্রবিশ্ু প্রতীহারী ) 
প্রতীহারী। জেছু জেছু দেবেো। 

রাজা । বেত্রবতি! ন খ্জস্তরে ত্বয়া দৃষ্টা দেবী? 
গ্রতী। দেব! দিট্টা পত্তহথং মং পেক্খিম পরিণিউস্থা। 
রাজা । কার্ধ্যজ্ঞা দেবী কার্ধ্যোপরোধং মে পরিহরতি। 
প্রতী। দেব! অমচ্ছো বিধবেবেদি অগ্জ রঙ্জকজ্জস্প বলদ এ 

একং জ্জেব মএ পোরকভ্জং পচ্চবেক্খিদং তং দেবো পল্তাবোরিদং 
পচ্চকৃখীকরেছু ভি। 

রাজা। ইত: পত্রং দর্শয়। 

প্রতী। (উপনয়তি )। 

রাজ| । ( বাচয়তি ) বিদিতমস্তর দেবপাদানাং ধনবৃদ্ধিনাম বণিক বারি- 
পথোপজীবী নৌব্যসনেন বিপন্ন স চানপত্যং তম্য চানেককোটিসংখাং 
বন্থ্, তর্দিদানীং রাজস্বতামাপদ্ভাতে। ইতি শ্রত্বা দেবঃ প্রমাণমিতি। 

(প্রতীহারীর প্রবেশ) 
প্রতী। মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক। 

রাজ।। বেত্রবতি ! পথে দেবীকে কি তুমি দেখিতে পাইয়াছ? 
গ্রতী। দেখিয়াছিলাম ; তিনি বারা হাতে একখানি পত্র দিয় প্রতি- 

গমন করিলেন । 

রাজা। কার্ধ্যগৌরব তাহার অবিদ্দিত নহে; সুতরাং ঘাহাতে আমার , 
কার্ষের বিদ্ন না হয়, তাহাই তিনি করিলেন। 

প্রতী। দেব! অমাত্যগ্রবর আপনাকে জানাইয়াছেন যে, আর্ধা। রাজ- 

কার্ষ্যের বাহুল্য হেতু আমি একটিই দেখিতেছি? পত্র দ্বারা যাহা অবগত হওয়া 

যায় তাহা আপনি অবগত হউন । 

রাজ! । এই স্থানে পত্রধানি ধর। 

প্রতী। (নিকটে পত্রধারণ )। 
' ধাজা। (পত্রপাঠ ) মহারাজের বিদদিত হুউক্ যে, নৌকা! ডুবিয়া যাওয়াতে 

 গ্রলপথোপজীবী ধনবৃদ্ধি নামক বণিক্ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন? তিনি নিঃসন্তান) 

ভাহার অসংাকোটি রদ বিমান) রাদাই এখন তাহার অধিকারী । দহ"? 
হা ফর্ম্য মহারাজ করন । 



অভিজ্ঞানশকুন্তলমূ। ৯৬৩ 

গবিষাদং ) কন্টং খব্বনপত্যতা, বেত্রবতি ! মহাধনতয়া বপত্বীকেনানেন 

বিব্যং তদস্থিষ্যতাং যদি কা চিদাপন্নসন্বাস্ত ভারধ্যা স্তাৎ। 
প্রতী। দেব! দাণিং এবব সাকেদঅস্স সেটিণো দুহিআ৷ ণিবব্ত্ব- 

'সবণা জাআ সে স্থণীমদি। 
রাজা । স খলু গর্ভঃ পিত্রযমুক্থমহতি গন্বৈবমমাত্যং ব্রহি। 
প্রতী। জং দেবো আগবেদি | | 

[ ইতি প্রস্থিতা। 
রাজা। এহি তাবত। 

প্রতী। (প্রতিনিবৃত্য ) ইঅ ঙ্গি। 

রাজা। কিমনেন সন্ভতিরন্তি নাস্তীতি ? 

যেন যেন বিষুজ্যন্তে প্রজাঃ ন্িগ্ধেন বন্ধুনা । 
সস পাপাদূতে তাসাং দুরন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্ ॥ 

প্রতী। এবং ণাম ঘোসইদববং ॥ [ ইতি নিজ্ধান্তা । 

রাঙা। (বাধে) নিরোর হওয়া বড়ই ক্রেশপ্রদ। নি | সেই 

[ণিক মহা ধনবানূ, স্থৃতরাং তাহার অনেকগুলি স্ত্রী থাকা সম্ভব; অতএব অনু- 
থান কর? যদি উহার কোন স্ত্রী অন্তর্ধত্বী থাকে। 

গপ্রতী। শুনিতে পাই, সাকেতপুরের শ্রেঠার এক কন্তা তাহার পত্রী; তিনিই 

ন্তঃন্ধা) মংপ্রতি তাহার পুংসবনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে । 

রাঙজা। সেই গর্ভস্থ সম্তানই পিতৃধনের অধিকারী হইবে, অম্যত্যকে এই 
কথা জানাও । 

প্রতী। প্রহর যে আজা। 

| প্রস্থান । 
রাজা। আর একবার আইন। 

গুতী। (ফিরিয়া আসিয়া) এই আম আসিরাছি। 
বাজা। সন্তান আছে কি না আছে, তাহা জানিবারই বা আবশ্ঠক কি? 

নিংগরবণ বন্ধু কর্তৃক যে সক প্রজা বিযুক্ত হয়,পাপ না থাকিলে হুশ টির 
&ঃ বি ঘোষিত'হইবে। বর 

থতী।"ইহাখোষণাকরাউচিত। :. [প্রস্থান 



কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

(পুনঃ প্রবিশ্য প্রতীহারী ) 
দেব! কালে পবুট্ঠং বিজ অহিণন্দিদং দেবস্স সাসণং | 
রাজা । ( দীর্ঘমুষ্ণং নিশ্বস্ত ) এবং ভোঃ সম্ভতিবিচ্ছেদনিরবলম্কানা, 

কুলানাং মূলপুরুষাবসানে সম্পদঃ পরমুপতিষ্ঠন্তে। মমাপান্তে পুরু, 
শ্রীরকাল ইবোপ্তবীজ! ভূরেবংবৃত্তা 

প্রতী। পড়িহদং অমঙ্গলং। 

রাজা। ধিগ্রামুপনতশ্রেরোহবমানিনম্ | 
মিশ্র। অসংসঅং পিঅসহীং এবব হিমএ করিম পিন্দিদো অণেণ 

অগ্প।। 

রাজা। সংরোপিতেপ্যায্মনি ধর্মমপত্রী,ত্যক্ত। ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা। 
কল্লিষ্যমাণা মহতে ফলার, বন্থৃদ্ধরা কাল ইবোপ্তবীজা ॥ 

মিশ্র। অপরিচ্ছিন্না দাণিং দে সন্দদী ভবিস্সদি। 

পপ পিসি শী শি তি িটিটি টি শি শশা ২ কা শীশাশীশিশীশ পপ াাতীিিশিশিশি ২ িশটিটি পশ ০ত শি 

( প্রতীহারীর পুনঃ প্রবেশ ) 

প্রতী। দেব! যথাসময়ে জলবর্ষণ হইলে লোক যেমন অভিনন্দন করে। 

মহাজনেরাও সেইরূপ মহারাজের আদেশের অতিনন্দন করিলেন | 

রাজা। ( দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বা্ত্যাগসহকারে ) সন্ততিবিচ্ছেদ হেতু ঝুশ 
নিরবলম্বন হইলে ধনসম্পত্তি এই প্রকারে মূলপুরুষের পর অন্ের অধিকারে 
আইসে। আমার মরণান্তে পুরুবংশপ্রীরও এই দশ? ঘটিবে। 

প্রতী। অমঙ্গল দূর হউক। 
রাজা। বর্তমান মঙ্গলের যখন অবমাননা করিলাম, তখন আমাকে ধি। 

মিশ্র। (আম্মগত) মহারাজ প্রিয়মধীকে হৃদয়ে ধারণ পূর্বক এই প্রকা 

আত্মনিন্দ করিতেছেন সন্দেহ নাই। 

রাজা। হায়! যথাসময়ে উপ্তবীজ্জা পরিণামপ্রসবিনী পৃথিবীর ্থায় বশ 

গৌরবন্বরূপিনী সহধর্মিণীকে আমি পরিত্যাগ করিলাম । হায়! একবারও আর 
চিন্তা করিলাম না যে, তাহাতে আমি আয্মান্নরূপ অপত্যোৎ্পাদনের বাঁজ বগদ 

করিয়াছি ] | ূ 

অিশ্র।'. ( শ্বগতঠ এগ্ন আপনার সন্ততি-গ্ীকিজিযা হইবে। 



অভিষ্ঞানশকুস্তলমূ। ৯৬৫. 

চেটো। (জনাস্তিকম্) অজ্জ এবং পত্তং পেসঅন্তেণ কিং বিআরিদং 

মঙ্টিণ পেক্খ দাঁব তটটিণে। বাহজলপ-পবাহো সাবুত্তো অধবা ৭ এসো 

গা বৃদ্ধিপুববমং পড়িবজ্জিস্সদি তা মেহচ্ছন্াগারট্রঠিদং ণিববণমমথং 
অজ্জমাহং গেহ্কিআ আগচ্ছ। 

প্রতী। স্থট্ঠ দে ভণিদং। 

রাজা। অহো! হুয্নন্তস্ত সংশয়মারূঢ়াঃ পিগুভাজঃ কুতঃ। 

অস্মাৎ পরং বত বথাশ্রুতি সম্ততানি, 

কো নঃ কুলে নিবপনানি নিষচ্ছতীতি। 

নৃনং প্রসৃতিবিকলেন ময়! প্রসিক্তং, 
ধোতাশ্রসেকমুদকং পিতরং পিবন্তি ॥ 

মিশ্ন। হাদ্রী হন্দী সদি ক্খু দীবে ববধাণদৌসেণ এসে অন্ধআরং 

হোদি রাএসী | 
চেটা। ভট্ট অনংসন্দাবিদেণ বজবো ভ্জেৰ পহু আবরাম্থং দেবীস্থং 

চেটা। (মৃহূস্বরে প্রতীহারীকে ) আর্থ! অাত্য এই পত্র প্রেরণ পূর্বক 

বিচারুই করিলেন! দেখ, ইহাতে রাজার নন হইতে অশ্রবারি বিগলিত 

ত লাখিল, ইনি নিপ্ত বুদ্ধিতে ধৈর্য ধারণ পূর্বক এ শোক ত্যাগ করিবেন না। 
এব আর্ধ্য মাধব্যকে লইয়া আইস; তিনিই এ শোক নিবানণ করিতে সমর্থ; 
ন মেঘাচ্ছন্ন গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। 

গ্রতী। তুমি যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিয়াছ। | প্রস্থান। 
বাজা। হায়! হুম্ন্তের পিগুভোজী পিতৃপুরুষেরা এখন সন্দিপ্ধচিত্ত হইলেন। 
৭, আমার জীবনান্তে আমাদিগের বংশে শ্রুতিদংহিতা অনুসারে কোন্ ব্যজি 

উদান করিবে? সুতরাং আমি নিঃসন্তান হইয়া কাতরহদয়ে বাশ্পরাশি 
জন করিতে করিতে যে তর্পণজল্ প্রদান করিতেছি, তাহাই আমার পিতৃ- 
ঘেরা দুপ্পাপ্য জানে গ্রহণ করিতেছেন । 
মি। (আত্মগত) হায় ধিক! প্রদীপ বিস্তমানেও এই রাজপ্রেষ্টকে জগ 

কার অনুতব করিতে হইতেছে । 
চ্টৌ। যারা! আপনি পরিতাপ করিবেন না, আপনি তরুণ 

তাং অপরাঁপর দবীদিগের উদর অনুপ সমান উদ্্াদন পূর্বক ূর্বগং 



৯৬৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

অপুরূবপুত্তজন্মেণ পূর্ববপুরুসাণং অগ্নিণো ভবিস্সদি। , ( আত্মগত) 
মে বঅণং পড়িচ্ছদি অণুরূবং বি আষধং আদস্কং ণিঅত্তেদি। 

রাজা । ( শোকনাটিতকেন )। 
আমুলশুদ্বসন্ততি কুলমেতত পৌরং প্রজ্জাবন্ধ্ । 
মধ্যস্তমিতমনার্ধে; দেশ ইব সরম্বতীক্রোত; ॥ 

( ইতি মোহমুপাগঞ্;) 
চেটা। ( সসন্ত্রমম্) সমস্দসহ্ সমস্দসছু ভট্টা। 
মিশ্র। কিং দাণিং এবব ণিববুদং করেমি অথবা হদং মএ মউদলং 

মসস্দদন্তী এ দেবজণণীএ মুহাদে। জ্লগাঅনমুস্ঙ্থমামো। দেবাআো কষে 
তহ অণুচিট্রাদ্সন্তি জহ সে! তট্টা অইরেণ ধন্মপদিণীং তুমং অহিণন্নিদ্মদি 
ত্তি তা ণ জুত্তং মে এখ বিলম্বিই্ধজাব ইমিণা ধুত্তস্তেণ পিমসহীং সউন্দনং 
সমস্সাসেমি। 

[ ইত্যুদ্ভরান্তকেন নিঙ্ধান্ত।। 
( নেপথ্যে ) তো অববঙ্ধণং অবব্ধং। 

শিপ, ০৯ ২৭ তা শাশী? শী টিকিট টি ৮শিিশ্টি এ ০০১৩৭ সপপীপশিপশিান শশী 

দিগের নিকট অথণী হইবেন (আস্মগত) আমার কথা বোধ হা ইনি রণ 
করিলেন না অন্নুরূপ ওষধ হইলেই ভন দূর হইবে। 

রাঙ্জা। (শোক প্রকাশ সহকাপে) অপ্রশস্ত স্থলে সরম্বতী নদীর আোত যেমন 

বিলীন হয়, আমি নিঃদগান হইলে, মূল হইতেই যাহার সন্ততি অবিচ্ছিন। দেই 
এই পৌরববংশও সেইরূপ অস্তমিত হইল। (মূদ্্া)। 

চেটা। (ব্যস্ততার সহিত ) মহারাজ আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন 

মিশ্র। (আম্মগত) আমি কি এখনই ইহার স্বাস্থ্যপল্পাদন করিব? দেব 

মাতা অর্দিতি শকুন্তলাকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন থে। 

নুরগ্ণণ বজ্ঞাংশ পাইবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ; তাহারা এমন কার্য করিবেন 

যাহাতে তোমার পতি শীদ্রই তোমাকে অভিনন্দন করিবেন। এ কথাও ও 

গুনিয়াছি। অতএব এখানে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। সংগ্রতি 

এই সংবাদ দিয়া শকুন্তলাকে আশ্বাস এ্রদান করি। . 
| | [ গগনগথে পরা 

রি ঞ উর রি, টং 

৯71 পি) এ + ? 
তি ৮ ৯4৮ সে: 488 
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রাজাঁ। ( প্রত্যাগতচেতনঃ কর্ণং দত্ধা ) অয়ে মাধব্যস্েবার্তনাদঃ | 
চেটা। সো গাম মাধবংবো! তপস্সী :পিঙগলিআমিস্সিমাহিং চেড়ি- 

হিং চিত্তফলঅহখো! পাবিদো ভবে। 

রাজা। চতুরিকে ! গচ্ছ ম্চনেন নিষিদ্ধপরিজনাৎ দেবীমুপালতম্ব। 

চেটা। [ নিঙ্কান্তা। 
(নেপথ্যে ভূয়ঃ স এব শব্দঃ) 

রাজা। পরমার্থতো৷ ভীতিভিন্নস্বরো ব্রা্গণঃ। কঃ কোহত্র ভোঃ! 

( প্রবিশ্ব কঞ্চুকী ) 

ক্চুকী। আজ্ঞাপয়তু দেব 

রাজা। নিরূপ্যতাং কিমেবং মাধব্যব্রান্মণঃ ক্রন্দতীতি। 

বু । যাবদবলোকয়ামি । [ ইতি নিজ্ঞান্তঃ। 
( পুনঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী ) 

রাজা। পার্বতায়ন ! ন খলু কিঞিদিত্যাহিতম্? 
পশা্াটাশিাতিশাশিশ্াশীীীশটিশীশীশীোশিনি 

রাজা। (চেতনালাভান্তে কর্ণপাত করিয়) একি! মাধব্যের কঠস্বরের 

মন আর্তনাদ শুন! যাইতেছে না? 

চেটা। শান্তগ্রকুতি মাধব্য চিন্রফলক হস্তে লইয়া! চেটাদিগের সহিত গমন 
রিয়াছেন।* 

বাধা। চতুরিকে! তুমি যাও, আমার আক্ঞান্পারে দেবীকে তিরস্কার 
বিয়া বলিবে যে, তিনি পরিজনগণকে নিবারণ করিতেছেন না কেন? 
চ্টৌ। র্ | প্রস্থান। 
গুনবায় নেপধ্যে। অবধ্য ! অবধ্য! 

রাজা। নিশ্চয়ই মাধবা ব্রাহ্মণ তয় পাইয়া আর্তনাদ করিতেছে । কারণ) ভয় 
আতে তাহার কঠস্বর বিকৃত হইয়াছে। এখানে কে আছ? 

( কঞ্চকীর প্রবেশ ) 
বাকী। দেব! আদেশ করুন্। 
রাছা। মাধবয ব্রাহ্মণ কেন আর্তনাদ করিতেছে, দেখ। 
ববী। কিহইল, দেখি। প্রস্থান কুকীর। 

|... (ত্স্তসমন্ত হইয়া কুকীর পুনঃ প্রবেশ ) 
যী। গার্ফতায়ম! কোদয়প তরে কারণ ত মাই? 

-াািশিশীশীশাশপীসি 
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কঞ্চু | মৈবম্। 

রাজা । ততঃ কুতোহয়ং বেপথুঃ ?. তথাহি- 

প্রাগেব জরসা কম্পঃ সবিশেষস্ত সম্প্রতি । 

আবিষফরোতি সর্ববাঙ্গম্খখমিব মারুতঃ ॥ 

কঞ্চু। পরিত্রায়তাং স্তৃহৃদং মহারাজঃ। 

রাজা। কম্মাৎ পরিত্রাতব্যঃ ? 

কণুঃ। মহতঃ কৃচ্ছাৎ। 

রাজা । অয়ে ভিন্নার্থমভিধীয়ত।ম্। 

কু । যোহসৌ দিগবলোকন প্রাসাদে! মেঘাচ্ছন্ন নাম। 
রাজা। কিস্তুত্র ? 

কণুঃ। তন্তাগ্রভাগাদগৃহনীলকেরনেকবিশ্ামবিলঙ্য শূ্গাৎ। 
সখা প্রকাশেতরমু্তিনা তে, কেনাপি সন্বেন নিগৃহ নীতঃ | 

পাপা পপ? আপ পাপা পিপিপি, তি পিশপীপাটাশী পাশা 

কণু। সেক্সপ কিছু নয় বটে। 

রাজা। তবে এত কাপিতেছ কেন? বার্ধক্য হেতু তুমি পূর্ব হইতেই কাগিযা 

থাক সত্য, কিন্তু এখন তদ্বপেক্ষা অধিকতর কম্প বোধ হইতেছে। বায়্াম। 
অশ্বথপত্রকে কম্পিত করে, দেখিতেছি, তুমিও সেইরূপ কাপিতেছ! 

কঞ্চকী। মহারাজ! নুহজ্জনকে রক্ষা কক্ন। 

রাজা। কাহা হইতে রক্ষা করিব? 

কঞ্চুকী। মহৎ ক্লেশ হইতে। 
রাজ।। পরিষ্কার করিয়া! বল। 

কঞ্চকী। মেঘাচ্ছন্ন নামে আপনার যে দিগ্বর্শনের অগ্রা্িকা আছে 

॥ রাঁজা। তাহাতে কি? 
কঞ%ুকী। সেই অট্টালিকার উপরিভাগে আরোহণ করিয়া এ 

বিশ্রাম লাভ করে। সেই প্রাসাদ-শিখধর হইতে কোন এক অগ্র 

রতি পিলাচাদি উপস্থিত হইয়া আইুদার বসত মাধব্যকে নিগরহ করিতে" রী 

লই টিনাহে । 
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রাঁজা। '(সহসোথায়) আঃ! মমাপি সবৈরভিতৃযন্ত গৃহাঃ। অথবা 
ব্গ্রত্যবায়ং নৃপত্বমূ। 

অহগহন্টত্মন এব তাবৎ, জ্ঞাতুং প্রমাদক্খলিতং ন শক্যম্। 
প্রজাস্ব কঃ কেন পথা প্রয়াতীত্যশেষতঃ কস্ পুনঃ প্রতৃত্বম্॥ 
(নেপথ্যে) অবিধাবেহি ভে। অবিধাবেহি । 
রাজা। (আকর্ণ্য গতিভেদং রূপয়ন্) সখে ! ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। 
(নেপথ্যে) ভো কহং ণ ভাইস্সং,এসো মং কোবি পচ্চবণদসিরোহরং 

ইক্খুং বিঅ তিএভঙ্গং করেছি । 

রাজা। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) ধনুধনুঃ। 
( ততঃ প্রবিশতি ধনুহস্তা প্রতীহারী ) 

প্রতী। জু জঅছু তট্টা, এদং সরং সরাসণং হাবরমোঅ। 
রাজা। ( সশরং ধনুরাধত্তে )। 

(নেপথ্যে ) এ ত্বামভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী, 
শার্দুলঃ পশুমিব হন্মি চেমানম্। 4:৫৫: লু 

রাঙজা। (শুনিয়া সহসা গাব্রোথান পূর্বক) এখনও আমার গৃহে আবার ইতর ভর? কিংবা নৃপতিগণের প্রায়ই অপংখ্য বির ঘটে। প্রত্যহ নিজেরই সদ রত নানারপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইতেছে,তাহারই প্রতীকারে সমর্থ হইতেছ্ি 'াঃ খাবার গ্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে কে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া কি করিতেছে, হা নিয়পণ করিতে কে সমর্থহইবে? 
বিরায় নেপখ্যে।-ওহে: শীঘ্ব দৌড়াইয়া আইস, দৌড়াইয়া আইস রাঙা। (শুনিয়া ক্রতধাবন পূর্বক ) বয়স্ত! ভয় নাই, তয় নাই! শেপধ্যে। ওহে, তয় গাইব নাকেন? কে যেন আসিয়া আমার ঘাড়টা তিন ভাগে ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। 

| রা্জা। (দর্শন পূর্বক ) ধস্ুক--ধন্থুক 1 
(ধহুহৃপ্তে প্রতীহারীর প্রবেশ) ৃ থতী। মহারাজের জয় হউক। এই ধনুর্বাণ ও হস্তাবরক আনিয়াছি। জা। (সশর শরাসন গ্রহণ) | "ধা ।' এই আমি তোর ফঠের মবান-কাররপরার্থ : বা ৮ ০ 
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আর্তানাং ভয়মপনেতুমাত্ধন্থা, 

ুত্বন্ততন্তব শরণং ভবত্বিদানীম্ ॥ 

রাজা। (সক্রোধম্) কথং মামেবোদ্দিশতি। আন্তিষ্ঠ তিঠ বৌঁণ 
পাপসদ ত্বমিদানীং ন তবিষ্যসি। (চাপমারোপ্য ) পার্ববতীয়ন। 

সোপানমার্গমাদেশয়। | 

কচ । ইত ইতো৷ দেবঃ। 

সর্বেবে। (সত্বরমুপসপন্তি )। 

রাজা। ( সমন্তাদবলোক্য ) অয়ে শুন্যং খলিদমূ। 
( নেপথ্যে ) ভে পরিত্তাআহি পরিস্তাআহি অহং তৃমং গেক্থামি 

তুমং মং ৭ পেক্খসি। মজ্জারগহিদে! উন্দুরূবিঅ ণিরাসোনক্ষি জীবিদে। 

রাজা । ভোন্তিরক্করিণীগবিবত! কিমিদানীং মদীরমন্ত্রপি ত্বাং ন 

পশ্টৃতি ? স্থিরো ভব, মা চ তে বয়স্যসম্পর্কাদ্বিখাসোইভূৎ, এব তি 

সন্দধে। 

দিগিকে বৃ্করে, সেইরূপ আমি তোকে বধ করিব, আর তুই ছটফট করিবি। 
এখন দুশস্তরাজা! আর্তজনের ভয় দূর করিবার জন্য সশর শরাদন এরহণ করিয়া 

তোর আশ্রয়দাতা হউন। 

রাজা। (সরোষে) কি! আধাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে? আ! থাক্ 

ধাক্, রে রাক্ষমাধম ! এখনও তুই আমার দৃষ্টিগোচরে আসিতেছিস্ না? (৫1$ 

উত্তোলন করিয়।) পার্বতায়ন ! আমাকে সোপানপথ দেখাইরা দেও। 

কথুকী। দেব! এই দিকে? এই দিকে (এই বলিয়া সত্তর রাজসমীগে 

গমন।) 

রাজা। (চারিদিক দেখিয়া) শুহে! এ স্থান ত শু দেখিতেছি। কেহই 

হনাই। 

নেপথ্যে। রক্ষা কর, রক্ষা! কর। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। কিন্ত 

তূমিগ্আামায় দেখিতে পাইতেছ না। বিড়াল ইনদুর ধরিলে ইনদুরের যেমন জীবণের 

আশ! থাকে না, আমিও সেইফ্পপ জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি। 

স্বাজা। রে তিরঙ্করিনীবিস্তাগধ্বিত ! আম
ার অন্তর কি এখনও তোকে টে

 

পাইতেছে*না1 স্থির হ। সথার হো বিশ্বাস হইতেছে না। রর 

আবি শরমদ্কাম.করিলাম। 
ডুই বধধোগ্য, ই নি 

্গাক সংহার কা, 
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যে! হনিম্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষতি চ দ্বিজম্। 

ধসে! হি ক্ষীরমাদত্তে তম্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ ॥ 

( ইতি শস্ত্রং সন্ধত্তে ) 

( ততঃ প্রবিশতি মাতলিবিদূষকম্চ ) 
মাত। আয়ুদ্নন্ ! 

কুতাঃ শরব্যং হরিণ। তবান্থুরাঃ, শরাসনং তেষু বিকৃষ্ণাতামিদম্। 

প্রদাদসৌম্যানি সতাং ন্মৃহজ্জনে, পতন্তি চক্ষংষি ন দারুণাঃ শরাঃ ॥ 
রাজা। ( সমন্্রমদন্ত্রপুসংহরন্ ).অয়ে মাতলিঃ, দেবরাজমারথে ! 

বিদু। ভো মণস্সিং ইমিণা অহং পশুমারণং মারিছুং পাবিদৌ ভবং 

উমং সাঅদেণ অহিণন্দীঅদি ? ্ 

মাত। (সন্মিতম্) আয়ুয্ন। শীরতাথ্ যদর্থমন্মি হরিণ ভবতসকাশং | 

প্রেবিত)। 

রাজা। অবহিতোহস্মি। 
----2 2 শিট উিশিশিটিটি শি শী শত 

র্ষণীর মাধব্য ব্রাঙ্ণকে পরিত্রাণ করিবে । প্রথিত আছে, হংস জলমিশ্রিত ছুগ্ধ 

হইতে গলিলাংশ ত্যাগ করিয়া দুগ্ধাংশই গ্রহণ করে; আঁমিও সেইন্প তোকে 
হার করয়া মাধব্যকে রক্ষা করিব। (বাণসন্ধান )। 

( ইন্্রসারথি মাতলি ও বিদষকের প্রবেশ ) | 
মাত। আয়ুগ্মন্! দেবেন্্র দানবদিগকে আপনার শরসন্ধানের লক্ষ্য করিয়া" 

ছেন) আপনি সেই দানবদিগের প্রতিই এই শরাসন আকর্ষণ করুন। সুদের 
রতি সাধুদিগের প্রসাদ দৃষ্টিই পতিত হয়+নিদারুণ বাণ কাচ পতিত হয় না। 

বাঙজা। (ব্যস্তদমন্ত হইয়া বাণের প্রতিসংহার পূর্বক ) হে দেবেজ্সারথে.. 
মাঙবে! আপনি নির্ধিন্নে আপিয়াছেন ত? 

বি। মৃলস্বিন্! লোকে পশ্তদদগকে যে ভাবে মারে, এ ব্যক্তি আমাকে. 
মেই ভাবে গ্রহার করিতে আর্ত করিয়াছিল; ইহাকে আপনি আবার কুশল-. 
পর! করিতেছেন? 

মাত। (ঈবৎ হান্তসৃহকারে ) আমুক্ন! দেবেন্্র থে হেতু আমাকে াপ- 
শার'নিকট পাঠাই ছেন, অবধান করুন। 
ঝাা। ' অবহিত হইলাম । 
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মাত। অন্তি কাঁলনেমিগ্রসৃতিদ্র্জয়ো নাম দানবগণহ। 

রাজা। অস্তি আতপূর্ববং ময় নারদাৎ। 
মাত। সখ্যুন্তে সকিল শতক্রতোরজয্যস্তস্ত ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহস্ত 

উচ্ছেত্ং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তিস্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্ত্রঃ। 
রাজা । অনুগৃহীতোহস্মি অনয়া মঘবতঃ সম্ভাবনয়া। অথ মাধব; 

প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্? 
মাত। (সন্মিতম্) তদপি কথ্যতে, কিঞ্িন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাগাদা, 

ু্সান্ ময়া বিক্লুবো দৃষ্টঃ | পশ্চাৎ কোপযিতুমায়ুসবন্তং তথ! কৃতবানম্থি। 

কুতঃ-_-জ্বলতি চলিতেদ্বনোহগ্িবিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে। 
তেজন্বী সংক্ষোভাৎ প্রায়ঃ প্রতিপদ্ভতে তেজঃ ॥ 

রাজ!। যুক্তমনুষ্টিতং তবন্ধিঃ। ( বিদুষকং প্রতি ) ব্যস! 

মাঁত। কালনেমির সন্ত।ন দানবের অত্যন্ত ছৃর্র্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 

রাঞজা। দেবধি নারদ প্রশুখাৎ এ কথা পূর্বে শ্রবণ করিয়াছি। 
মাত। সেই সমস্ত দানব আপনার সথ| দেবরাজের অবধ্য। এইক্বগ নি 

আছে যে, আপনিই যুদ্ধে তাহাদিগের সংহারমাধন করিবেন। বিবেচনা করিয়া 

দেখুন, যে নৈশ অন্ধকার দূর করিতে ষ্যের সামর্ধ্য হয় না)চন্দ্রম| অনার়াপে দেই 

অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন। সংপ্রতি আপনি অন্্শঙ্ত্র সহকারে দেবরধে আরে 

হণ পূর্বক জয়লাভার্থ যাত্র! করুন। 

রাজা। দেবেন্রের এই বহুদম্মানে আমি অনুগৃষ্থীত হইলাম । এখন দরজা 

করি, আপনি মাধব্যের প্রতি এ প্রকার ব্যবহার করিলেন কেন? 

মাতলি। (ঈবদ্ান্ত সহকারে ) সে কথাও বলিতেছি। কোন কারণে থা? 

নার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত হইয়াছিল ; সেই হেতু আপনার চিত সুস্থ ছিল না? তন 

আঁপনাকে কুপিত করিবার জন্ঠ ইহার প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করছি 

ফার্ঠসালন দ্বারা যেমন কাঠ অগ্নি প্রজ্জলিত হয় এবং নিরিত দর দে 

তাড়িত হইলে ফণা ধরিয়া উঠে, সেই প্রকার উত্তেলিত হইলে ভেরী গু 

অধিকতর তেজন্বী হইয়া থাকেন। পীর 
রানা আপনি যুক্তিসঙ্গত কারধ্যই করিয়াছেন | (যিদ্যকের প্রতি ৰ 
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অনভিকর্ীযা দ্বিস্পতেরাজ্ঞা, তদগচ্ছ পরিগতার্থ, 
পিশুনং ব্রহি। 

তম্মতিঃ কেবল! তাবৎ প্রতিপালয়তু প্রজাঃ। 
অধিজ্য মিদমন্াম্মিন্ কর্ম ব্যাপৃতং ধনুঃ ॥ 

কৃত্ব। মদ্চনাদমাত্য- 

বিদু। জং ভঝু' আপবেদি। [ ইতি নিজ্ান্তঃ। 
মাত। আয়ুদ্মান্ রথমারোহতু । 
রাজা। (তথা করোতি )। [ ইতি নিক্ষান্তাঃ সর্বেব। 

ইতি ষষ্ঠোইস্কঃ | 

সপ্তমোহক্কঃ| 

পি এস অহ হক 

(ততঃ প্রবিশত্যকাশবস্মন। রথারূঢো রাজ! মাতলিশ্ট ) 
রাজা। মাতলে! অনুষঠিতনিদেশোহপি মঘবঃ সতক্রিয়াবিশেষা- পযুক্জমিবাত্মানং সমর্থয়ে। 
মাত।, (সম্মিতম্ ) আযুগ্ষননয়্রাপ্যসস্তোবমবগচ্ছ | কুতঃ--. 

রএই বিষয় জানাইয়া মন্ত্রীকে কহিবে যে, আপনার বুদ্ধিই কেবল গ্রজা- ক রক্ষা করুক, আর আমার এই শরাপন অন্ত করনে নিযুক্ত রহিল। 
বিদি। আপনার যেরূপ আঁঙ্ঞা। প্রস্থান । মাতলি। আমুশ্মন্! রথ/রঁট হউন । 
াজা। (রথারোহথ ) । | সকলের প্রস্থান 

ৃ ( আকাশযানে রথায়ঢ রাজা ুম্ত্ত ও মাতলির প্রবেশ ) 
গ্জা। মাতলে! আমি দিবেস্ত্রের আঙ্তা প্রতিপালন করিলেও সম্মানের 
িযাবশে আত্মাকে অন্পযুক্ত বলিয়। জ্ঞান করিতেছি। 
না (ঈধধান্ত সহকারে) উভয় দিকেই অসন্তোষের বিষয় ঘটিয়াছে। 
বযাগনি দেবের সেইয়প মহোপকার সাধন পূর্বক ততরৃত সম্মান দর্শনে 
বলির সান করেন? কিন্ত দেবেজও আপনার এই সন্মান! ও আপনার 
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উপকৃত্য হরেন্তথ। ভবান্ লঘু সকারমবেক্ষ্য মন্যাতে। 
গণয়ত্যবদানসম্মিতাং ভবতঃ সোইপি ন সতক্রিয়ামিমাম।* , 

রাজা। মাতলে ! মা মৈবং, স খল, মনোরথানামপি দুরবর্তী যো 
বিসর্জনাবসরে সকারঃ। মম হি দিবৌকসাং সমক্ষমর্ধামনোপবেশিতস্ত 

অন্তর্গতপ্রার্থনমস্তিকস্থং, জয়ন্তমুদবীক্ষ্য কৃতস্মিতেন। 
আম্ন্টবক্ষোহরিচন্দনাস্কা, মন্দারমাল! হরিণা পিনদ্ধী। 

মাত। কিমিবমায়ুক়ানমরেশবরানাহতি। পশ্ু-_ 

স্থখপরগ্ হরেরুভয়ৈঃ কৃতং, ত্রিদিবমুদ্ধ'তদানবকণ্টকম্। 
তব শরৈরধুন! নতপর্ববভিঃ, পুরুষ্কেশরিণশ্চ পুরা নখৈঃ। 

রাজা । তত্র খলু শতক্রতোরেব মহিমা । পশ্য-_ 

সিধ্যস্তি কর্মমন্থ মহত্স্বপি যন্সিযোজ্যাঃ, সম্ভাবনা গুণমবেহি তমীগরাণাম। 

কিং বাভবিস্াদরণস্তমসাং বধায়, তঞ্চে সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিয্ুং। 

মাত। সদৃশন্তবৈতৎ। ( স্তোকমন্তরমতীত্য ) আযুগ্রন! ইন 
পশ্য নাকপৃষ্টপ্রতিতিতম্য সৌভাগ্যমাক্সযশসঃ | 
কৃত মহোপকার স্মরণ করিয়া নিক্জকৃত সন্মাননাকে উপযুক্ত হয় নাই বর্িরাই 
বিবেচনা করিয়৷ থাকেন। 
ক্লাজা। মাতলে ! না না, তাহ নয়। দেবেন্দ্র বিদায়ের মম যে প্রকার 

সন্মানাদি করেন, তাহ! মনোরথেরও অগোচর | তিনি আমাকে স্ুরগণের ঠমু 

অর্কাসনে বসাইয়া সমীপবর্তাঁ পুত্র জয়ন্তকে প্রার্থী দেখিয়াও মৃদুহাম্ত সহকারে হরি 

চন্দনাক্ষিত বক্ষঃস্থলস্থ মন্দারমাল! আমার গলায় পরাইয়া দিলেন। 

মাতলি। দেবরাজের নিকট হইতে আপনি কোন্ দ্রব্য না পাইয়া থাকেন! 

দেখুন, সুখোবিত দেবরাঙ্জের দানব-কণ্টক আপনি সংপ্রতি নতগর্ব শর হারা 

উন্মলিত করিলেন; পূর্বেও এইরূপ অনেক শক্ত নির্দঃল করিয়াছেন। 

রাজা। সে বিষয়ে দেবেস্ত্রেরই মহিমা । নিয়োজিত ভূত্যেরা যে কর্ণ সি 

লা করে, তাহা কেবল প্রডুদিগেরই মহিমাগুণে সম্পন্ন হয়। সহ্রগি যাদের 

যদি অরুণকে পুরোবর্ভী না রাখিতেন। তাহ! হইলে কি তিনি অন্ধকারনাট 

সমর্থ হইতেন ? 
মাত়লি। আপনার তার মহাতাদিগের পক্ষে এ একার কথা নু বট 

(কর গবনাতে) আহ! আপনার পুরলোক-তিটিও ৭: 
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বিচ্ছিতিশেখৈঃ স্ুরসথন্দরীণাং, বর্দৈরমী কল্ললতাংশুকেযু। 
, স্িন্তয শীতক্ষমমর্থজাতং, দিবৌকসত্চ্চরিতং লিখস্তি ॥ 
রাজা। মাতলে! অন্তরসংপ্রহারোৎস্থকেন পূর্বে্যুদ্িবমধিরোহতা 

নন্ক্ষিতোহয়ং প্রদেশো ময়া, তত কতমস্মি পথি বর্তামহে মরুতাম্? 

মাত।” 

(্ক্োতদং বহতি গগনপ্রতিষ্ঠাং, জ্যোভীংঘি বর্ধ়তি চক্রবিভক্করশ্মিঃ। 

নয ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়োর্মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূত এষঃ ॥ 

রাজা। মাতলে ! অতঃ খলু সবাহ্যান্তঃকরণো। মমান্তরাত্মা। প্রসীর্দতি॥ 

(রথাঙ্গমবলোক্য ) শঙ্কে মেঘপদবীমবতীণো স্ব । 

মাত। আয়ুগ্সন। কথমবগম্যতে ? 

রাজা। অয়মগবিবরেভ্যশ্চাতকৈনিষ্পতত্টি- 
তুরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ। 

পি শীশিশিশীশশীশী শশী শশা শিশাশ পা তিশা ীশীপিতশাপাশ 

সিসপপপীলা পট শশী পিসী ১ 
সপ্প্প্ 

রন করন নুরবৃন্দ সঙ্গীতোপযুক্ঞ অর্থসম্পন্ন পদাবলী রচনা! করিয়া সুরবালা- 

ণণের অঙ্রাগযুক্ত বর্ণ দ্বার! কম্পিতবন্ত্রে আপনার চরিত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন। 

রাজা। মাতলে ! ইতিপূর্বে দানবদিগের সহিত সংগ্ামার্থ নিতান্ত উৎকঠিত 

ছিলাম সেই জনয স্বর্ে আগমনকালে এ স্থানটি তাল করিয়া দেখা হয় নু 

ধধম,মামরা মরুদ্গণের কোন্ পথে আপিয়। উপস্থিত হইলাম? 
মাতনি। যে বামুগগনমার্সে সংস্থিত থাকি মন্দাকিনীকে ধারণ করিয়া 

আছে যাহা চক্কাকতি আবর্তন দ্বারা জ্যোতিষ্কমগ্ুলীর রশ্রিমালা অশ্বগণের মুখ- 

বির তায় ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং যাহাতে কোনরূপ রজোমিশ্রণের সম্ভব 

৯ মই প্রবহ-নামক বামুর এই পথ। বামনদের দ্বিতীয় চরণ দ্বারা এই পথ 
জমণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা পবিত্র হইয়াছে। 
রাঙগা। মাতলে! এই জন্যই আমার চক্ষুরাদি বাহ ইত্তির সমূহ ও মনের 

হিত অন্তরায়! গরচু্প হইয়া! উঠিতেছে। (রথচক্র দর্শন পূর্বক ) এখন আমরা! 

ঘমগুঘের আকাশপথ অতিক্রম করিয়াছি । 

মাতলি। আযুক্বন্! কি প্রকারে বুবিলেন? 
রাজা। এই গর্তগুহা হইতে চাত্বক গঙ্ষীর! ,নিক্ষান্ত হইয়] চক্র 

শাংসূলোতে চজের উপর আসিয়া. পড়িতেছে আর রথযোবিত অস্বগণ 
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গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং, 

পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্রিন্ননেমিঃ ॥ 

যাত। অথ কিম্। ক্ষণাদাযুক্সান্ স্বাধিকারভূমৌ বর্তিষাতে। 
রাজা। ( অধোহবলোক্য ) মাতলে ! বেগাদবতরণা দাশ্্যাদশন 

ংলক্ষ্যতে মনুষ্যলোকঃ। তথাহি-- 

শৈলানামবরোহতীব শিখরাছুন্মজ্জতাং মেদিনী, 
পর্ণাত্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্বান্ধোদয়াৎ পাদপাঃ। 
সন্তা নৈস্তমুভাবনটসলিলা ব্যক্তিং ব্রজন্ত্যাপগাঃ, 

কেনাপুযুৎক্ষিপত্যেব পশ্ঠ ভূবনং মণপার্শমানীয়তে ॥ 
মাতঃ। আয়ুঘ্সন্! সাধু দৃষ্টম্। 

( সবভ্মানমালোক্য ) অহো।! উদ্াররমণীয়া! পৃথিবী । 

রাজা । মাতলে ! কতমোহয়ং পুর্ববাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনকরসনিদাদ 

সান্ধ্য ইব মেঘঃ সানুমানালোক্যতে ? 

তড়িন্লিপ্ত হইয়া অন্তভাগে জলযুক্ত মেঘরা্জির উপরে গমনের সৃচনা করি 
দিতেছে । 

মাতলি। হা) অচিরকালমধ্যেই আপনি নিজ অধিকারস্থলে আতিয়| উপস্থিত 
হইবেন। ও 

রাঙ্গা । (নিয়দিকে দেখিয়! ) মাতলে ! বেগে অবতরণ করাতে মানবো 

অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে । কেন না, গিরিশৃঙ্গ সকল যেন মনত 

উত্তোলন পূর্বক উর্দদেশে উঠিয়াছে; পৃথিবী খন শৈলশৃ্গ হইতে নামিযা যাই 
তেছে এবং বৃক্ষনমূহ বৃদ্ধা পর্যন্ত প্রকাশিত হই উহার যেন পত্ররাশি হইতে 

বহির্গত হইতেছে।, দুরত্ব হেতু ন্দীগুলির যে যে জলভাগ বিচ্ছিন্ন বলিয়া অমি 

হইতেছিল, এখন তাহ! নিকটবর্তী বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। বোধ হইতেছে 

যেন, কোন লোক সমগ্র ভূবন উৎক্ষিপ্ত করিয়া আমার পার্থতাগে আনয়ন 

করিতেছে । 

মাতলি। আয়ন! আপনি ঠিক দেখিয়াছেন। (সাদরে দেখিয়া) নো! 

এই পৃথিবীর দৃশত অতি মনোহর |.” 
' স্বা্। মাতলে!, এই যে ও পশ্চি্ সাগরে অর্ধগাহন পূ রব 

রঃ টিন নাম ক্ষি? পি মা হাইতেকে-.« ইন না নট 

[ রঃ সা 

নু 
তি মি রর 

তব 4 চারি ৩ 
টা হি 
২ 9) 52 ৯৬ তত 
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মাত। আযুগ্সন্! এষ খলু হেমকুটো নাম কিংপুরুষপর্ববতঃ পরং 

/পন্িমাং ক্ষেত্রমূ। পশ্য- 
সবায়ন্ত্বান্মরীচের্যঃ প্রবতৃব প্রজাপতিঃ। | 

স্ুরাস্থরগুরু; সোহম্মিন্ সপত্বীকস্তপস্যতি ॥ 

রাজা । (সাদরম্) তেন অনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি প্রদক্ষিণীকৃত্য 

গান্তং গন্তৃমিচ্ছামি। | 
মাত। আয়ুগ্মন! প্রথমঃ কল্পঃ।  (অবতরণং নাটয়ন) এতাব- 

তীণোঁন্বঃ। 
( সবিশ্ময়ম্) মাতলে ! 

উপোঢশব্দা ন রথাঙ্গনেময়ঃ, প্রবর্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ। 

অভূতলস্পর্শতয় নিরুদ্ধতিস্তবাবতীরোহপি ন লক্ষ্যতে রথ: | 
মাত। এতাবানেব শতমন্যোরাধুক্সতশ্চ রথস্তা বিশেষঃ | 

রাজা। মাতলে! কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ? 

মাত। (হস্তেন দর্শয়ন্) পশ্বা__ 

বঙ্গীকাদ্ধিনিমগ্রমুর্তিররগ তগ্-রন্মসূত্রান্তরঃ, 

কণে জীর্ণলতাপ্রতানব্লয়েনাত্যর্থসংগীড়িতঃ। 
 মাতলি। আমুক্ন্! এটি ২ ল 
দখুর বগতিস্থল। ব্রহ্ধার মানসপুত্র মরীচি হইতে যে প্রজাপতির স্ঙ্টি হইয়াছে, 
মই হুরাসুরগণের জন্মদাঁত। কণ্তপ এই পর্বতে মন্ত্রীক তপস্তায় নিযুক্ত আছেন। 

রাজা। তবে অবহেল। কর অকর্তব্য। আমার ইচ্ছা, তগবান্ মহিকে, 
দক্ষিণ করিয়া যাই। 
মাতলি। আঘুন্রন! ইহা মুখ্যকল্প (সর্ব কর্তব্য); (অবতরণ পূর্বক) 
ই আমরা অবতীর্ঘ হইয়াছি। র 

রাঙ্জা। (সবিস্ময়ে) আপনার রথ অবতীর্ণ হইল, কিন্তু আমি কিছুই জানিতে . 
ণারি নাই। যে সময়ে রথ ভুমিষ্পর্শ করে, তখন কিছুমাত্র শব হয় নাই 
শিও নেত্রগোচর হয় নাই এবং ভূমি স্পর্শ করিয়াও উদ্গতিশন্ত হইয়াছে। 

মাতলি। ইহাই আপনার ও দ্েবরাজের রথের পার্থক্য জানিবেন। 
রাদা। মরীচিনন্দন কশ্তপের আশ্রম ক্লোথায়? 
ডি | (হত ঘারা দেখাইয়া) বাধার বেহের ধা বকে দি 
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ংসব্যাপি শকুস্তনীড়নিচিতং বি্রজ্জটামগুলং, , 
যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবত্যর্কবিশ্বং স্থিতঃ ॥ 

রাজা। (বিলোক্য) নমোহন্মৈ কষ্টতপসে। 

মাত। (সংযতপ্রগ্রহং রথং কৃষ্বা) এতবদ্দিতিপরিবদ্দিতমন্দার্ 
প্রজাপতেরাশ্রমং প্রবিষ্ট স্বঃ। 

রাজা। অহো! ন্বর্গাদিদমধিকতরং নির্বৃতস্থীনং অমৃতহদমিবাব 
গাতোহন্মি। 

মাত। (রথং স্থাপযিত্বা ) অব্তরন্বায়ূক্মান্। 
রাজা । ( অবতীর্ধ্য ) ভবান্ কিমিদানীম্? 

মাত। সময়যন্ত্রিত এবায়মাস্তে রথঃ, তদ্ব়মপ্যবতরাম:। 

(তথা কৃত্বা ) ইত ইত আয়ু্সন্ ' দৃশ্বান্তামত্রভবতামৃযীণাং তপো বনভূমঃ। 
রাজা। ননু বিস্ময়াদ্ুভয়মপ্যবলোকয়ামি । 

সর্পকঞ্চক ধাহার দ্বিতীয় যক্ঞস্থত্র, জীর্ণ লতিকা সকল বলয়াকারতাবে ধীহার 
কঠদেশ নিরতিশয় প্রগীড়িত করিতেছে, ধীহার স্বদ্ধবিলম্বিত জটাজালে গদ্দিগণ 

অসংখ্য কু্গার নিম্মীণ করিয়াছে, যিনি সুর্য্যাতিমুখে দৃষটিস্থাপন পূর্বক স্থাণুর স্টার 

নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, এ স্থানেই ভগবান্ কশাপের আশ্রম। 

রাঞা। (দেখিয়া) এই কঠোর তাপ মহধিকে নমস্কার । 
মার্জলি। (রখরজ্জ সংযত করিয়া) এই সকল মন্দারতরু বৃদ্ধা হই 

বিরাঙ্গ করিতেছে। এইটিই প্রজাপতি কশ্ুপের "আশ্রম; এই আমরা আশ্রম 

গ্রবেশ করিলাম । ৃ 

রাজা। অহো! এ স্থান স্বর্ন অপেক্ষাও প্রীতিকর, আমি যেন সুখাহে নিম, 

হইলাম। | 
মাতলি। (রথ স্থাপন পূর্বক) আপনি অবতীর্ঘ হউন । 
রাজা। (অবতরণ পৃর্বক) আপনি কি ভাবিতেছেন? 

'মাতলি। এই রথ এখন সক্ষেতবিশেষ ছারা নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে) অতএ 

আমিও অবতীর্ঘ হই। (অবতরণ করিয়া) আয়ু! এই দিকে, এই দি 
পুমীয় তাপনগণের আশ্রম দর্শন করুন এ ৃ 

” গাজা) . বিগ সহকারে আমমস্বী ও তগরফল উভয়ই পশ বি 
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প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে, 

তোয়ে কাঞ্চনপন্নরেণ্ুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া। 
ধ্যানং রত্বশিলাগৃহেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো, 
যদা্স্তি তপোভিরন্যমুনযন্ত্মিংস্তপ্যন্ত্যমী ॥ 

মাত। উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা। ( পরিক্রম্য আকাশে ) 

দপাকল্য ! কিংব্যাপারঃ সম্প্রতি ভগবান্ মারীচঃ? ( আকর্ণয) 
কিংব্রবীষি, দাক্ষ্যায়ণ্যা পতিব্রতাপুণ্যমধিকৃত্য পৃষটস্তদস্তৈ মহধিপত্রীগণ- 
মহিতায়ৈ কথয়তীতি। তৎ প্রতিপাল্যাবসরঃ খলু প্রস্তাবঃ। (রাজান- 
মবলোক্য ) অস্তামশৌকচ্ছায়ায়াং তাবদাস্তামায়ুস্মান্ যাবন্তামহমিন্দর- 

গুরবে নিবেদয়ীমি। 

রাজা। যথা ভবান্ মন্যতে। ( ইতি স্থিতঃ) [ মাতলিনিষ্ছান্তঃ। 
১০25-২৮-৮০ 2:52 

ব স্থানে নানান্ধপ ভোগদানে সমর্থ কপতরু সকল বিরাছজিত, দেই বনভূমিতে 

ইঠারা বামু'মং্যমনাদি দ্বারা প্রাণায়্ামের অনুষ্ঠান করিতেছেন ; কনকপন্মরেণু 
(কল নিগতিত হওয়াতে যে জল পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, ইহারা ধর্মানুষ্ঠানার্থ & 
জলে্গানাদি ক্রিয়া সম্পাদিত করেন আর রত্বশিলাময় গুহামধ্যে যে সকল দিব্যা- 
ঈনাঅবস্থিতি করে, তাহার! সমীপবর্তিনী থাকিলেও ইহারা ইন্তরিয়স্যম পূর্বক 
অধীন করেন। অপরাপর খধিরা যে স্থানে মোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করেন, 

ইহারাও তথায় থাকিয়া তপস্ত! করিতেছেন) স্ৃতরাং ইহাদের তগঃফল যে কত 
উতর, তাহ! আপনিই বিবৈচনা করুন| | 

মাতলি। মহজ্জনের কমন! উত্তরোত্তর উন্নতির দ্বিকেই অগ্রসর হয়। 
পারজমণ করিয়া বহিঃস্থিতবৃদ্ধদিগকে সম্বোধন পূর্বক ) হে প্রাচীনগণ! তগবান্ 
সণ এধন কি কার্ধেয নিযুক্ত আছেন? (শ্রবণ পূর্বক) কি বলিতেছেন? 
যী অদিতি পুণ্যক্রিয়া আচরণ পূর্বক প্রশ্ন করিলে মহধি কশ্তপ তাহাদ্িগের 
নিট দেই কথা বলিতেছেন? অতএব সেই প্রসঙ্গে অবসর প্রতীক্ষা করা কর্তব্য 
পার দিকে নেব্রপাত পুর্বাক) আপনি এই অঙ্জোকরক্ষের মূলে উপবেশন করুম, 
ছাধিদেবরাজের পিতার নিকট যাইয়। আপনার আগমন-সংবাদ নিবেদন করি “ 

ুঁগ। আপনার যাহা ইচ্ছা। (এই বলিয়া সেই স্থানে অবস্ান$1. : 

1৮৮০৮ +০প প পপপপা্পপ পা পপ 



৯৮৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজা। (নিমিত্তং সুচয়িত্বা ) 
মনোরথায় নাশংসে কিং বাহে। স্পন্দসে বৃথা। 

পূর্ববাবধীরিতং শ্রেয় ছুঃখং হি পরিবর্তততে ॥ 

( নেপথ্যে ) মা কৃখুচালদলং করেহি। জহিং তহিং এবব অন্তণে 
পকিদিং। : 

রাজা। (কর্ণং দত্ধা) অভূমিরিয়মবিনয়ন্্ তৎ কো খল্সেষ নিষিধাতে। 
(শব্দানুসারেণাবলোক্য সবিম্ময়ম্) অয়ে কো নু রয়মনুবধামান- 

স্তাপসীভ্যামবালসত্বো বালঃ। 

অর্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দক্লি্টকেশরম্। 
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি ॥ 

(ততঃ প্রবিশতি ষথানিন্দিষ্টকণ্ম্না তাপসীভ্যাং সহ বালঃ।) 
'বালঃ। জিন্গ লিগ দন্তাইং দে গণইস্সং। 

প্রথ। অবিণীদ কিং ণো অবচ্চনিবিবসেসাণি সত্াণি বিপ্লঅরেমি? 
শিপ পিপি পপপপসপীপ পা পিপিপি পপির তিতা 

রাজ! । (দক্ষিণবাহুম্পন্দন হওয়াতে তাহ] দেখিয়া) হেবাহো! তুমি বৃধা 

শান্দিত হইতেছ কেন? অতীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ত কিছুই দৃষ্ট হয় না। প্রথম 
যে নুথকর বিষয়ের প্রতি অবঙ্ঞা করা বায়, পরিণামে তাহা ছুঃখরূপ ধারণ করে। 

নেপধ্যে। চঞ্চল হইও না॥ যেখানে সেখানেই নিজের স্বভাব প্রকাশ কর। ,. 

রাগা। (মেই। দিকে কান দিয়া) এ ত অবিনয়ের স্থান নয়, তবে ৫. 

কাহাকে এ ভাবে নিবারণ করিতেছে? (শবদানুসারে দেখিয়া বিশ্বয় মহকাে 

এ যে যুবার সায় স্বতাবসম্পন্ন একটি বালক ) দুইটি তাপদবালা বপূ্বাক ইহা 

ধরিয়া রাধিয়াছে। একটি সিংহশাবক সম্পূর্ণরূপে সিংহীর স্তনপান কঃ নাই 

এই অবস্থায় তাহার মস্তক নিপীড়িত করিয়া কেশর ধারণ পূর্বক এই বান 

উহাকে গ্রপীড়িত করিতেছে। 

( তাপসীঘয়ের সহিজবখানি্দিষ্ট কার্ধেয রত বানকের প্রবেশ) 

' খানক,। হাকর্ রে সিংহশাবক £। কর্ আমি তোর জিডি 

11 রি , রঃ 

টি রী: বিনীত বাগ, এই. দ্য আমাদের দান গা? এ 
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্ত বড় টইঅ দৈ সংরস্তো টঠাণে কৃখু ইসিজণেণ সববদমণো ত্তি কিদণা- 
মহেঅসি | 

রাজা। কিং নু খলু ঝালেইস্িন্নৌরস ইব পুলে স্নিহতি মে হৃদয়ম্। 
(বিচিন্ত্য ) নৃনমনপত্যতা মাং বসলয়তি। 

দ্বিতী। এস কৃখু কেসরিণী তুমং লঙ্েদি জই সে পুততঅং ৭ মুঞ্চসি। 

বাল;। ( সম্মিতম্) অঙ্গহে বলিঅং কৃখু ভীদোক্ষি। (.ইত্যধরং 

র্শয়তি )। 

রাজা। ( সবিস্ময়ম্) । 

মহতস্তেজসো বীজং বালোহয়ং প্রতিভাতি মে। 

স্ুলিঙ্গাবস্থ্য়া বহ্িরেধাহপেক্ষ ইব স্থিত; ॥ 

প্রথ। বচ্ছ এদং বালমইদঅং মুগ্চ অবরং দে কীলণঅং দাইস্সং। 

বাল। কহিং দেহি ণং ( ইতি হস্তং প্রসারয়তি )। 

ইহাকে কষ্ট দিতেছ কেন? তোমার অত্যন্ত দর্পবৃদ্ধি হইয়াছে ; খধিরা যে তোমার 
নাম দর্বদযন রাখিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। 

রাজা এই বালকটিকে দেখিয়া! উহার, প্রতি আমার হদয়ে ওরসপু্রের স্থায় 
নেহসন্ধাত হইতেছে। (হিন্তা পূর্বক ) আমি নিঃপন্তান, কাজেই আমার হৃদয়ে 
,এরপ বাৎসল্যতাবের সঞ্চার হইতেছে। 

্বি। তাপসী । যদি তুর্মি” সিংহীর শীবকটিকে ছাড়িয়া না দেও। সিবহী 
তোমাকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিবে । 

বানক। (মৃদু হাস্ত করিয়া) ওঃ! ইহাতে আমি বড়ই তয় পাইলাম ! (এই 
বিয়া নিজের অধর প্রদর্শন )। 

_. রাজা। (বিশ্বয় সহকারে) এই শিশুকে যহাতেজের বীনস্বরূপ বলিয়। 

অনুমিত হইতেছে; এখন খাষ্ঠের প্রতীক্ষা! করিয়া স্কুলিঙ্ষের অবস্থায় বিদ্ধমান 
আাছে। 

খু তাপসী। এই সিংহশাবককে ছাড়িয়া দেওআমি তোমাকে অন্ত খেলানা 
ছি। 

বাধক।" কৈ, ফি দিষে দেও, ( হস্তএরসারণ ) 



৯৮২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজা । ( বালস্ত হস্তং দৃষ্টা ) কথং চক্রবন্তিলক্ষণমপাণনম 

ধার্য্যতে। তথা হ্াম্য-_ 

প্রলোভ্যবস্তপ্রণয় প্রসারিতো, বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলি; করঃ। 

অলক্ষ্পত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া, নবৌষসা ভিন্নমিবৈকপন্থজম্। 
দ্বিতী। ্ৃববদে মুঞ্চ ৭ এসে! সককৌ বাআমেন্বেণ বিরমাবিদুং। গচ্ছ 

মম কেরএ উড়এ সঞ্চোচণস ইসিকুমারস্ন বগনচিত্তিদো মট্রিআমোয়মো 

চিট্টদি তং সে উবহর। 

প্রথ। তহ। [ ইতি নিক্ধান্তা। 

বালঃ। ইমিণা এবব দার কীলিস্সং। 

দ্বিতী। ( বিলোক্য হসন্তী ) ণং মুগ ণং। 

রাজা । স্পৃহয়ামি খলু ছুর্ললিতায়া্মৈ। 
(নিশ্বস্ত) আলক্ষ্যদ্তমুকুলাননিমিত্তহা সৈরব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্। 

অস্কা শ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো, ধন্যা ্তদঙ্গরজনা মলিনীভবপ্তি। 
স্পেস াশিাতিপিস্পপল শা 

রাঙ্জা। (বালকের হাত দেখিয়া) এই শ্িশুতে কেবল যে বীর্য্যাধিক্য দঃ 

হইতেছে, তাহা নহে ) এ বালক চত্রবর্তিলক্ষণে লক্ষিত। লোতনীয় দ্রব্যের প্রত 

লোভবশে হস্তপ্রসারণ করাতে দেখা যাইতেছে, ইহার হস্তের অন্ুলীগুলি সংঘত 

ভাবে গঠিত) যাহার দল সম্যক্রূপে দৃষ্ট হয় না, তা উাকালীন বিকল 

পদ্নের তায় এই অন্দুশীগুলি রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। 

ঘি, তাপসী । জুত্রতে ! ছাড়িয়া দেও, কেবল কথাতেই এ বারক শান 

হইবে না। সক্ষোচন নামক মুনিকুমার মৃত্তিকা দ্বারা নাঁনাবর্ণের যে মযুরটি গস 

করিয়াছে, তুমি পর্ণকুটার হইতে সেইটি আনয়ন পূর্বক ইহাকে প্রদান কর! 

প্র) ভাঁপরসী। তাহাই কর্তব্য । 
[গ্রস্থান। 

'ঘালক। তবে ততক্ষণ আমি সিংহশীবক লইয়াই খেলা করিব। 

তাপসী । (দেখিয়া ঈষৎহান্ত সহকারে ) ইহাকে ছাড়িয়া 
দেও। 
হা জন্সিতেত 

স্বাজা। এই শিশু ছুবিনীত হইলেও ইহার উপর আমার ল 

(দীদিখাগঝযাগ করিয়া) অকারণ হান্তে ফাহাদের দমুহণ ৪ * 
* । এ পবন 2” 

রর 

প্র 

১1০ -লওাতে আরোহণর 
£ 

ঃ ্ হি 



অভিজ্ঞানশকুত্তলমূ। ৯৮৫ 

দিভী। (সাহ্গুলিতর্জনম্) ভে৷ ণং মং গণেদি ? 

। গার্্মবলোক্য ) কে! এখ ইসিকুমারাণং | 

(রাজানং দু!) ভদ্দমুহ এহি দাব মোএহি ইমিণা ছুস্মো অথগগৃহেণ 

্তনীলাএ বাহিঅমাণং বালমইন্দঅং। 
রাজা। (তথেত্যুপগম্য সম্মিতম্) অয়ি ভো মহযিপুত্রক ! 

এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা, সংযমী কিমতি জন্মতন্য়! | 

সতসংশ্রয়গুণোহপি দৃষ্তে, কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনঃ | 

দিহী। ভদদমুহ ণ ক্থু এসো ইমিকুমারমো। 

রাজা। আকারদদুশং চেষ্ঠিতমেবাস্ত কথয়তি। স্থানপ্রত্যয়াত্ত 

(ঘামবং তর্কিণঃ | 

(য্থাত্যাধিতমমুতিষ্ঠন্ বালক স্পর্শমুপলত্য স্বগতম) 

অনেন কম্যাপি কুলাস্ধুরেণ, স্পৃষ্স্ত গাত্রেযু স্থখং মমৈবম্। 

কাং নির্ববতিং চেতসি ত্য কুর্য্যাদ্যস্থায়ম্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢঃ॥ 

প্রকাশ করে, সেই পুক্রধীণকে ধারণ করিয়া মনুষ্যেরা তাহাদের অঙ্গ 
রি দ্বারা মবিনীক্কৃত হইয়াও আপনার্দিগকে ধন্ত বোধ করে। 

ছবি জপনী। (অন্থুলীতর্জন পূর্বক ) ওহে, তুমি আমাকে গ্রাহথ করিতেছ 

মা (গার্থদেশ দেখিয়া) মুনিকুমারদিগের মধ্যে এধানে কে আছ? (রাজাকে 

পূর্বক) মহাশয়, আপনি আসুন, এই শিশু সিংহশাবকটির কেশর এমন 
বৈ ধরিয়াছে যে, উহার হাঁত ছাঁড়াইয়! দেওয়া কষ্টকর ) অতএব আপনি 
ডাই দিউন। 

রাজা। (শিশুর নিকট গমন পুরববক ঈষৎ হাস্য সহকারে ) ওহে মুনিকুমার, 
তামার এ প্রকার ব্যবহার আশ্রমবিরুদ্ধ ; তোমার পিতা সংযমশীল ধবি, তুমি এ 

ধার হইয়াছ কেন? দেখ; আত্মনিষ্ঠ ( সৌজন্তাদি ) গুপ থাকিলেও কৃষর্পশিশ্ত 
ঘা শৈভাসৌগস্ধাদি-গণুক্ত চচ্দনবৃক্ষও দুষিত হয়। 

ছি তাপনী। তব! এমুনিকুষার নয়। 
: আজা। ইহার আকার যেমন, কার্যযও সেইক্বগ) স্থামবিবেচনায় আমি মুনি” 
| ৬ 
মু বিবেচনা করিয়াছিলান। (শিশুর হাত ছাড়াইয়। নর্শনুখ অনব্ধব: 

আগত") এই্ কোন যাড়ির বাখীরগপ 
শশীর্শ টি ০4 ৃ 



৯৮৪ কালিদানের গ্রন্থাবলী। 

দ্বিতী। (উভৌ বিলোক্য) অচ্ছরিঅং অচ্ছরিঅং। 

রাজা। আর্য্যে! কিমিব? 

ধ্বিতী। ইমস্স বালমস্স অসম্বদ্ধেবি ভব্দমুহে সম্বাদিণী আকিদি তি 

বিক্ষিদক্ষি অবিঅ বামসীলোবি ভবিঅ অবরিচিদস্সবি দে বঅণেণ পইদিথে। 

সংবুত্বো। . 
রাজা। (বালকমুপলালয়ন্ ) আর্ধ্যে! ন চে্ুনিকুমারোহং অথ 

কোহন্যা ব্যপদেশঃ ? 

দ্বিতী। পোরবো ভ্ি। 

রাজা । (স্বগতম্ ) কথমেকান্বয়! মম । অতঃ খলু মদনুকারিণমেন- 

মত্রভবতী মন্যতে। 

( প্রকাশম্) অস্ত্যেতৎ পৌরবাণামন্ত্যং কুলব্রতম্। 

ভবনেধু রপাধিকেকু পুরববং, ক্ষিতিরক্ষার্থমুশন্তি যে নিবাসম্। 

নিয়তৈকযতিব্রতানি পশ্চাৎ, তরুদূলানিগৃহীভবন্তি তেষাম্। 

স্ুখবোধ হইল? এই শিশু যাহার অঙ্গ হইতে সঙ্ধীত হইয়াছে, সেই কতক 

ব্যক্তি যে কত আনন্দ প্রাপ্ত হয়, বাক্যে তাহ! প্রকাশ করা অসম্ভব 

ঘি, তাপসী। (রাজা ও সর্বদমনকে দেখিয়া) কি আশ্র্য। কি নার! 

রাজ! । আর্য! আশ্চর্য্য কি প্রকার? 

দ্বি, তাপসী । এই শিশুর সহিত আপনার কোন সবক নাই।তথাপি উতয়ের 

মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃস্ দৃষ্ট হইতেছে ) এই জন্য ই'আশ্চর্য বোধ করিতেছি। আর 

এই বাঁলকের শ্বভাব আশ্রমবিরুদ্ধ। আপনিও অপরিচিত ? তথা গি এ শিশু আগ' 

নার কথায় শান্তভাব ধারণ করিল। 

রাজা। (হস্ত দ্বারা বালককে স্পর্শ করিয়া) আর্য!
 এই শিশু যদি খি 

কুমার নয়? তবে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? 

বি, তাপসী। পৌরববংশে ইহার জন্ম । 

রাজা। (শ্বগত) আমাদের এক বংশ, এই কারণেই এই তাপনী রে 

আফুতির লহিত এই বালকের সাঘৃত বিবেচন| করিতেছেন, ৮০ বা 

খের চাাবসার- অহরপ এই পরার বুলরতনির্ি-দাছে ৭ নাপ 
০০০০ অউগারিলালনার্ নিল পীসাদে বাস করিয়া পরে বিদ বা 

] 
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কথ$ পুনরাস্মগ্ত্যা মানুষাণামেষ বিষয়ঃ | 
দ্বিতী। জই তদ্দমুহো! ভগাদি। কিন্দু অচ্ছরাসম্বন্ধেণ উপ ইমস্স 

জণণী ইধজ্জেব দেবগুরুণো। তবোবনে পসুদ]। 

রাজা। (স্বগতম্) হস্ত দ্বিতীয়মিদমাশাজননম্। 

( গ্রকাশম্) অথ সা তত্রভবতী কিমাখাস্ত রাজর্ষেঃ পত্রী । 
দ্বিতী। কো! তস্স ধম্মদারপরিচ্চাইণো নাম কীত্তইস্সদি ? 
রাজা। (স্বগতম্) কথমিয়ং কথা মামেব লক্ষ্ীকরোতি। যাবদন্থ 

শিশোর্মাতরং নামতঃ পৃচ্ছেয়ম্। € বিচিন্ত্য) অথবা অনার্ধ্যঃ খলু পর্কদার- 

ৃচ্াব্যাপারঃ। 
(প্রবিশ্য মৃন্মযুরহস্তা প্রথমা তাপমী ) 

প্রথমা তাপসী । সব্বদমণ! পেক্খ সউন্দলাবং। 

বালঃ। (সদুষ্টিক্ষেপম্) কহিং সা মে অন্বা ? 
উভে। (প্রহসতঃ )। 

প্রথ। ণামসারিস্সেণ উবচ্ছন্দিদো! মাউবচ্ছলো। 

রত ারণ পূর্বক বৃক্ষমূলই গৃহরূণে স্থির করিয়৷ তথায় অবস্থান করেন। তবে 
মানুধ নিজগতি দ্বারা এখানে আসিলেন কি প্রকারে ? 

দি ভাপসী। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু অপত্যপবন্ধ 
হেতু এই শিশুর মাতা দেবগুরুর এই আশ্রমে ইহাকে প্রদব করিয়াছেন। 

রাজা। (আত্মগত ) এ কথাটি দ্বিতীয় আশাপ্রদ। (প্রকাশে ) তবে এই 
শিশুর জননী ধাহার সহধর্িণী,, সেই রাজর্ধির নাম কি? 

বি তাপসী । সেই ধর্মপত্বীত্যাগীর নাম কে করে? 
রাজা। (আত্মগত ) বোধ হয়, আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা উদ্ত 

ইইতেছে। তবে এই শিশুর জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি। (চিন্তা করিয়া ) 
রস্বীবিযয়ক কোন কথা জিজ্ঞাস! করা অনুচিত । 

প্র তাপসী |. ( মৃত্তিকাগঠিত হস্তে প্রবেশ পূর্বক) সর্ধদমম! 
নাকে দেখ।, নব 
বালক। (দৃষ্টিক্ষেপ পূর্বক ) আমার মাকোথায়? 

তাপনী।, (হান্ত)। 
তাপসী । নামম্দণ করাইয়া দেওয়ায় মাতৃবৎসল শিক গরু ছে? 

চা 



৯৮৬. কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

দ্বিতী। ইমস্স মোরম্স রমণীঅদং পেক্খত্তি ভণিদোসি। 

রাজা । (ম্বগতম্) কিং শকুন্তলেত্যন্ত মাতুরাখ্যা অথবা মস্তি না 

মধেয়সাদৃশ্বানি অপি নাম মুগতৃষ্চিকেব নামাত্র প্রস্তাবে মে বিষাণায 
কল্পতে। 

বালঃ। অজ্জ.এ রোঅদি মে চড়লকে এসে মউলে। (ইতি ত্র 

নকমাদত্তে )| 

প্রথ। (বিলোক্য সাবেগম্) অন্মো রক্খাকরগুঅং সে মণিবন্ 
ণদীসদি। 

রাজা। আধ্্যে! অলমাবেগেন, নম্বয়মন্ত সিংহশাবকম্ত বিশ্দাং 

পরিজ্রষটঃ। (ইত্যাদাতুমিচ্ছতি )। 
উভে। মাক্খুমা ক্থু এদং। ( বিলোক্য) কথং গহিদোজ্ের। 

(বিশ্ময়াহ্ুরোনিহিতহস্তে পরম্পরমবলোকয়তঃ )। 

রাজা । কিমর্থ্ ভবতীভ্যাঁং প্রতিবিদ্ধোহম্মি ? 

প্রথ। স্তণাদ্ মহাভাঝো। এসা৷ অপরাজিদা গাম স্থরমহোসহী ইমদ্দ 
»পোপপ্পাশপপপাপশিীটীাস্স্পপসপ শপ পিপি 

বি, তাপসী | ময়ূরের সৌন্দর্য্য দেখ, এই কথা তোমাকে বলা হইয়াছে। 

রাঙজা। (শ্বগত ) শকুন্তলা কি ইহার জননীর নাম? কিংবা নামের মাধ 

অনেক আছে? নামমাত্রপ্রসঙ্গ মরীচিকার ন্যায় আমার কষ্টের কারণ হইল। 

বানক। এই চঞ্চল মযুরটিকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। (ক্রীড়নক গ্রহণ) 

প্র, তাপসী। (শিশুর অঙ্গ দেখিয়া) ইহার মণিবদ্ধে রক্ধাকাও ও দেখি- 

তেছি না। 

রাজা । আর আবেগে প্রয়োজন নাই, এই সিংহশীবকের মর্দনগময়ে হ্ত্যুত 

হইয়াছে । ( এই বলিয়া রক্ষাকাণড গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ )। ূ 

উভয় তাপসী । উহা গ্রহণ করিবেন না? গ্রহণ করিবেন না। (রাঙা 

তুলিয়া লইলে উভয়ে চমতকৃত হইয়। বক্ষঃগ্রদেশে হাত দিয়া গরম্পর গরশরে 

দিকে, দৃষ্টিপাত )। 
“. ঝ্বাঙ্জা। আপমার! নিবারণ করিতেছেন কেন? 

প্র তাপসী । মহাশয়! শুনুন। হা অপরা্দিতা নায়ক দেবমহেধ। 

দে দময়ে এই শিশুর, জাতকর্ণ সল্
পাদিত হয; ভগবান কহীগ তখন, ইহা, হি 
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_দারঅনূ্দ জাদকস্মসমএ ভঅবদা মারীএণ দিপা এং কিল মাদাপিদরো 
াণঞচ বজ্জিঅ অবরো! ভূমিপড়িদং ণ গেহ্ছাদি। 

রাজা। অথ গৃহাতি ? 

প্রথ। তদে সপ্পো৷ ভবিঅ তং দংশই | 

রাজা। অব্রভবতীত্যাং কদচিদন্াত্র প্রত্যক্সীকৃতমিদম ? 
উভে। অণেঅসো। 

রাজা। ( সহ্্ষমাত্বগ তম্) তৎ কি খলিদানীং পূর্ণমাত্মনো মনোরথং 
নাতিনন্দামি। ( ইতি বালকং পরিজতে )। 

দ্বিতীয়। ম্ুববদে এহি ইমং বুত্তন্তং ণিঅমবাবড়াএ সউন্দলাএ 
নিবেদেন্ধ। [ ইতি নিক্কান্তে। 

বালঃ। মু মং মুধ্চ মং অজ্জ.এ সআসং গমিস্সং। 
রাজা। পুজ্র! ময়ৈব সহ মাতরমভিনন্দিষ্যসি। 
বালঃ। দুস্সন্তো। মম তাঁদো ণ কখু তুমং। 
রাজা। এষ বিবাদ এব মাঃ প্রত্যায়তি। 

ছিলেন। ইহ! তৃপৃষ্ঠে পড়িলে জননী, জনক ও এই শিশু তিন অন্য কেহই গ্রহণ 
করেন না 

'বাজা। যদি গ্রহণ করে? 

প্র তাপসী । তাহা হইলে ইহা সর্প হইয়া তাহাকে দংশন করে। 
বাঁজা। আপনারা কথন 'এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? 
উততয় তাঁপনী। অনেক্বার | 
মজা। (সানন্দে মনে মনে) তাহা হইলে এখন আমি নিজ পূর্ণমনোরথের 

ঘতিন্দন কেন না করি? (এই চিন্তা করিয়া শিশুকে আলিঙ্গন )। 
দি তাপসী। স্বত্রতে, চল, আমরা এই ঘটনা নিয়মরতা শবুন্তশ্লার নিকট 

গিয়া জানাই। [ উভয়ের প্রস্থুন। : 
খালক। ছাড়িয়া দেও, ছাঁড়িয়া দেও, আমি জননীর নিকট যাই। 
রাঙ্জা। বস! আমার সহিতই জননীকে অভিনন্দিত করিবে। রঃ 
শীলক। রানী ছু্্ত আমার পিতা, তুমি নও। রঃ 
রাঙ্জা। *এই বিধাদই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে। 
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( ততঃ প্রবিশত্যেকবেণীধর! শকুন্তলা ) 
শকু। (সবিতর্কম্) বিআরকালে বি পকিদিথং সববামণ্ আসহিং সরণি ণমে আসা আসি অন্তণো ভাঅহেএহ অহ্বা জ: 

মিস্সকেসাএ মে আচক্খিদং তহ জন্তাবীঅদি এদং (ইতি পরিক্রা 
মতি )। 

রাজা। (শকুন্তলাং বিলোক্য সহর্ষখেদম্) অয়ে সেয়মনতরতবত্তী 
শকৃম্তল ৷ 

বসনে পরিধূরে বসানা, নিয়মক্ষামমুখী ধুতৈকবেণি;। 
অতিনিষ্ধরণন্ত শুদ্ধশীলা, মম দীর্ঘং বিরহত্রতং বিভর্তি ॥ 

শকু। ( পশ্চাত্তাপবিবর্ণং রাজানং দৃট সবিতর্কম্ )ণ কৃখু জজ্জ- 
উত্তো বিঅ। তদদো কো এসো দাণিং কিদরক্থামঙ্লং দারআ' মে গব, 
ংসগৃ্গেণ দূসেদি 

বালঃ। ( মাতরমুপগমা ) অগ্জুএ, কো সো মং পুস্তকেততি সি 
ণেহং আলিঙ্গদি ? 

মা ্কজ্নূ্জজ্দা 
শকু। (বিতর্কের সহিত) বিকারকালেও সর্ববদযনের ওষধি প্রকৃতিস্থ আছে 

শুনিয় অনৃষটসম্ন্ধে আমার আশ] হইতেছে না, অথবা মিশ্রকেণী আমাকে যাই 
' বলিয়াছেনঃ এই ওধধি প্ররুতিস্থ থাকায় তাহাও সম্ভব হইতে পারে। (পরিক্রমণ) , 

রাজা। ( শকুস্তলাকে দেখিয়া হর্ষ, অনুতাপ ও*বিষার্দের সহিত আত্মগত) 
এই ত সেই মাননীয়া শকুস্তলা। ইহার পরিধান ধূ্গরবর্ণ বন, কঠিনরত 
অবলম্বন করাতে ইহার বদনমণডল ক্ষীণ হইয়াছে, মন্তকে একটিমাত্র বেণী লফিত 

রহিয়াছে। হায়! আঘি নির্দয় হইয়া এই বিশ্ুদ্ধারিণী শকুন্তলাকে পরিত্যাগ 

করাতে ইনি দীর্ঘকালব্যাপী বিরহব্রত ধারণ করিয়! রহিয়াছেন। 
শরু। (রাজাকে অন্তাপানলে বিবর্ণ দেখিয়া বিতর্কের সহিত আত্মগত) 

ইনি যি আ্যযগুতর না হন, তবে কে আমার রক্ষাম্লযুক্ত পুত্রকে অন্পর্ণ ধারা 

জল দি নিকটবর্তী, হইয়া) মাতঃ! কে আমাকে গর ব্য 
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রাজা। প্রিয়ে! করৌর্যযমপি মে তয় প্রযুক্মনুকুলপরিণামং - 
রম, যাহমিদানীং ত্য প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানং পশ্ঠামি। 

শকু। (স্বগতম্) হিঅঅ সমস্পস সমস্সস, পরিচ্চন্তমচ্ছরেণ অণু- 
কম্পিদক্ষি দেবেবণ অজ্জউত্তো এবব এসো। 

রাজা। প্রিয়ে! 
স্বতিভিননমোহতমসো দিষ্টযা প্রমুখে স্থিতসি মে স্মুখি। 
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্॥ 

শকু। ( সহ্যম্) জমছু জমদু অজ্জউন্তো। (ইত্যর্দোক্তে বাষ্প- 
গন্নকঠী বিরমতি )। 

রাজা। স্থুন্দরি ! 

বাম্পেন প্রতিরুদ্ধেঘপি জয়শবে জিতং ময় । 
যস্তে দৃষ্টমমংস্কারপাটলোট্ঠপুটং মুখম্। 

বালঃ। অজ্জ.এ কো এসো? 
শকু। ভাঅধেআইং পুচ্ছেহি (ইতি রোদতি )। 
রাজা। স্ৃতনু হদয়াৎপ্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে, 

কিমপি মনসঃ স্মোহো মে তদা বলবানভৃৎ । 

" রাজা। (শকুন্তলার পুরোবন্তা হইয়া) প্রিয়তমে | তোমার প্রতি আমি 
পারণ নিুরাচরণ করিলেও তাহার পরিণাম গ্রীতিপ্রদ হইয়াছে; সেই জন্য এখন 
ঘামি তোমার পরিচিত হইতে" বাসন করি। 

শকু। (স্বগত) হৃদয়! এখন আশ্বস্ত হও, দৈব আমাকে প্রহার করিয়া 
এখন মৎসরতাব ত্যাগ পূর্বক আমার প্রতি অন্নগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন । ইনি 
াধ্যপুত্রই বটেন। 

রাঙগা। পরিয়ে! পূর্বধঘটনা স্বতিপথে আরূঢ় হওয়াতে এখন মোহান্বকার 
দ্র হইয়াছে। কেন না সংস্কার বিনা যাহার ওষ্ঠপুট পাটলবর্ণ ধারণ করিয়াছে, 
তিমার সেই মুখ দর্শন করিলাম । 

বাধক। মা! একে ? 

ধকু। অনৃষ্টকে দিজঞাপ! কর। ( এই বলিয়া ক্রন্দন)  * রর 
গঙ্গা 'হুন্দরি! আমি খ্চরিত্যাগ করাতে তোমার হৃদয়ে যে কেশ উতর? 
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প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ, 

অজমপি শিরন্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্য হিশস্বয়। ॥ 
(ইতি পাদ্য়োঃ পততি ) 

শকু। উট্ঠেছু উট্ঠেছু অজ্জউত্তো৷ গুণং মে স্বপ্নড়ি-বন্ধমং পুরাদিক 
তেন্ন দিঅহেহ্থ পরিণামমুহং অরিঅ আসি জেণ সাণুকোসোবি অজ্জব 
উত্তো মই বিরসো সংবুত্তো। 

রাজা। (উত্তিষ্ঠতি )। 
শকু। অহ কহং অজ্জউত্তেণ স্থমরিদে ছুক্খভাঈ অঅং জণো? 
রাজা । উদ্ধতবিষাদশল্যঃ কথযিষ্যামি। | 

মোহাম্ময়া স্থৃতমু পুর্বমুপেক্ষিতস্তে, যে বাম্পবিন্দুরধরঃ পরিবাধমানঃ। 
তন্তাবদাকুটিলপঙ্গম বিলগ্মগ্, কাস্তে প্মৃজ্য বিগতানুশয়ো তবেয়ম্। 

(ইতি যথোক্তং করোতি ) 

হইয়াছে, এখন তাহা দূর কর। কারণ, তৎকালে আমার কি একরপ মহা. 
মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, শুতকর বিষয়ে গ্রবন 

সন্মোহের কার্ধয এই প্রকারই হয় যে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি পীর্স্থিত মান্যও 

সর্পবোধে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করে । (এই বলিয়া শকুস্তলার চরণদ্বয়ে পতন") 
শকু। অর্ধনযপুত্র' গাত্রোথান করুন, গাঁজ্রোথান করুন, নিশ্চয়ই আমার 

জন্মাস্তরকৃত এরূপ কর্ম ছিল, যাহা আশ সুখপ্রতিবন্ধক এবং পরিণামে সুখকর) 

সেই কারণেই আপনি আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত“হইয়াও সে সময়ে আমার 

উপর বিরসভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। 

রাজা। (গাত্রোথান ) 

শকু। আর্ধ্যপুত্র! এখন আপনি এই ক্লেশতাগিনীকে কি প্রকারে বরণ 

করিলেন? 2 

রাঁজা। প্রি্নতমে ! তোমার হৃদয় হইতে বিষাদশল্য উত্তোলন পূর্বক 

. তৎপরে সকল কথ প্রকাশ করিব। হে সৌম্যাঙ্গি ! অস্রবিন্দু তোমার অধরেশ 

প্র্ীড়িত করিয়া বিগলিত হইলেও পূর্বে আমি মোহান্ধ হইয়া যাহ রে 

-স্বরিযাছি, জা তোমার কুটিলপক্গ-সংলগন সেই অশ্রবারি মুছাইযা দিয়া 
আহার বরাত বিষাদ দূরীভূত করিব। (এই বুয়া সর বিশর্জপ) 
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পবু। (প্রমিউবাঞ্পা অঙ্ুরীয়কং বিলোক্য ) অজ্জউন্ত তং এদং 

পী্ভাঅং ? 
| 

রাজা। অথ কিম। অস্মাদস্ুতোপনন্তাম্ময়া স্মৃতিরুপলনধ!। 

পকু। বিষমং কিদং কৃথু ইমিণা জং তদা! অজ্জউত্রদ্দ পচ্চাঅণকালে 

₹ আসি। 

রাজা। তেন হি খতুদমাগমচিহ্নং প্রতিপগ্যতাং লতাকুন্তুমমূ। 

শকু। গে বিল্মণামি। অজ্জউত্তো এবব গং ধারেছু। 
( ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ) 

মাত। দিষটা ধর্মপত্ীসমাগমেন পুজমুখদর্শনেন চায়ুকরান্ রর্দীতে। 

রাজা। স্ুহৃতসম্পাদিতশ্বাৎ সাধুতরফলে! মে মনোরথঃ। মাতলে! 

খলু বিদ্িতৌহযুমাখগুলস্যার্থঃ। 

মাত। (সন্মিতম) কিমীশ্বর।ণাং পরোক্ষমূ, এহি, ভগবান্ মারী- 

ন্তে দর্শনমিচ্ছতি । 

শকু। (চ্ছু মুছিবাঁর সময় অন্রীন্ন দর্শনে) আর্ধ্যপুত্র! এই যে সেই 

৮৮ 
জা। প্রিয়তমে ! সেই অঙ্গুরীয়কই বটে, আঁশ্চরয্যরূপে ইহা আমার হস্ত" 

& রে সেই জন্যই সকল কথা আমি ক্ষরণ করিতে পারিয়াছি। 

'শকু। যখন আরধযপুত্রের বিশ্বাস উৎপার্দনের চেষ্টা করি, তখন এই অঙ্থরীয় 

দত হইয়া এই বিষম কাণ্ড ঘ্টাইয়াছিল। 
রাজা। তাহা হইলে কনকলতা খতুসমাগমের চিহ্স্বরূগ পুণ্প ধারণ করুক। 

শকু। ইহাকে আর আমার বিশ্বাস নাই; আর্ধ্যপুত্রই উহা ধারণ করুন। 

(যাতলির গ্রবেশ ) 
মাত। যার পর নাই সুখের বিষয় যেঃ মহারাজ ধর্মদারার সমাগমলাভ ও 

'মুধারবিন্দ দেখিয়া অত্যুন্য লাভ করিলেন। 
রাঙ্া। আগনি সুহৎ$ আপনি সম্পাদন করিয়াছেন বগিয়াই জীমার 

খনোরথ ূ র্ণ-ফলশালী হইল। যাতলে ! এ বিষদ্ন কি স্ুবুপতি ভুলিয়া গিয়াছেন 1 | 

মল ( কিঞিৎ ছান্তসহকারে ) ঈশ্বরদিগের কি অগোচর আছে? 

লা পে বাই তে 



৯৯২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

রাজা। প্রিয়ে! অবলম্ধযতাং 'পুক্রঃ ত্বাং পুরস্কৃত ভগবন্ত। ট 
মিচ্ছামি | | 

শকু। লঙজ্জেমি কৃখু অজ্জউত্তেণ সহ গুরুঅণসমীবং গন্তুম। 
রাজা । আচরিতব্যমেতদভ্যুদয়কালেষু, তদেহি ভাবৎ। 

( ইতি সর্বে পরিক্রামন্ত 
( ততঃ প্রবিশত্যদিত্যা সহাসনো পবিষ্ৌ মারীচঃ) 

মারীচঃ। (রাজানমবলোক্য ) 

পুজস্ত তে রণশিরস্থয়মগ্রষায়ী, 
দুগ্মন্ত ইত্যতিহতে। ভুবনস্থা ভর্তা । 
চাপেন যস্ত বিনিবর্তিতকণ্্ন জাতং, 
তৎকোটিমৎ কুলিশমাভরণং মঘোনঃ। 

অদিতিঃ। সম্তাবণীআণুভাবা সে আকিদী। 

মাত। আয়ুম্মন্! এতে পুক্রপ্রীতিপিশুনেন চক্ষুষা দিবৌকদাং 
পিতরাবায়ুক্সস্তমবলো কয়তঃ, তদুপসর্প। 

রাঁজা। প্রিয়তমে ! পুত্রকে গ্রহণ কর, তোমাকে পুরোবর্তিনী করি 
ভগবান্ কশ্তপকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। | 

শকু। আর্ধ্যপু্রের সঙ্গে গুরুজনের নিকট যাইতে লজ্জাবোধ হয়। 

রাজা। অভ্যুদরয়সময়ে এ ব্যবহার অনুচিত নয়। প্রিয়তমে ! চল। 

(সকলের পরিক্রমণ) 

( অদ্দিতির সহিত আসনোপবিষ্ট মারীচের প্রবেশ) 

মারীচ। ( রাজাকে দেখিয়া ) দাক্ষায়ণি! ইনিই রাজা দৃঘন্ত) ইনি 
পৃথিবীর অধীশ্বর ; তোমার পুত্রের মঙ্গলার্থ যুদ্ধে ইনি সকলের পুরোবর্তী থাবেন। 
ইহারই শাসনগ্রভাবে দেবরা্ধের সকল কার্ধ্য সম্পাদিত হয়) নুতরাং তাহার 

বহুকোণশবিশিষ্ট বঙ্জ কেবল অলঙ্কারন্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। 

অদিতি । ইহার আকার দর্শনেই প্রভাবের বিষয় জানিতে পারা যায়। 

মাতলি। আযুক্সন! দেবতাদিগের জনকজননী ইহারা আপনার রথ 

ুনির্শেে রীতির চ্ত দূত করুন আপনি উর নিক 



অভিজ্ঞানশবৃস্তলম্। ৯৯৩ 

রাজাঁ। মাতলে ! 
* * প্রাহুদ্বাদশধা স্থিতস্ত মুনয়ে। যত্তেজসঃ কারণং, 

তর্ভতারং ভুবনত্রয়স্য সুবে যদ্যজ্ঞভাগেশ্বরমূ। 
যন্মিক্নাতভবঃ পরোহপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াম্পদং, 

ন্থং দক্ষমরী চিসস্তবমিদং তৎ শ্রহ্ট,রেকান্তরম্। 
মাত। অথ কিম্। 

রাজা। ( প্রণিপত্য ) উভাভ্যামপি বাং বাসবনিযোজ্যে। ছৃত্ন্তঃ 

নতি । 

মারী। বৎস! চিরং জীব পৃথিবীং পালয়। 
অদি। অপপড়িরহো। হোহি। 

শকু। দারঅসহিদা বে! পাদবন্দনং করেমি। 

( শকুন্তলা পুক্রসহিতা পাদয়োঃ পততি ) 

মারী। বসে! আখগুলসমো ভর্তা জয়ন্তপ্রতিমঃ স্থৃতঃ। 
আশীরন্যা ন তে যোগ্যা পৌলোমীসদৃশী ভব | 

রাজা। মাতলে! খবির! যে দম্পতীকে দ্বাদশাত্বায় বিভক্ত তেজঃপদার্ঘ ও 

দত্যরূণে তেজঃপদার্থের কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন, ষাহার! ত্রিলোকপাতা 

গগেশ্বরকে উৎপাদন করিয়াছেন, ধীাহার1 বিধাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া 

য়, পরমপুরুষ হরি বামনরূপে ধাহাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দক্ষ 
রীচি হইতে ধীহাদের উদ্ভব, "সেই এই দম্পতীই সৃষ্টির কারণ। 
মাভলি। আপনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। 

রাজা। (উভয়কে নমস্কার করিয়!) ইন্দ্রের আদেশবর্তাঁ এই দুয়ন্ত আপনা- 

উতম়কে প্রণাম করিতেছে । 
মারীচ। বৎস। দীর্ঘজীবী থাকিয়া পৃথিবী পালন কর। 

অদদিতি। তুমি অপ্রতিরঙ হও। 
শকু। আপনাদের উভয়ের পাদবদদন করি। (সপুক্র শকুস্তলার প্রণাম )। 
মারীচ। বংসে! তোমার পতি ইন্দ্রের সদৃশ, তোমার পুত্র জযন্তের তুলা, 
রে আর অন্য "আশীর্বাদ কি করিব? শচীর স্তায় অবৈধব্যরূপ কল্যাণ '. 
কঠী। 
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অদি। জদে ভত্তুণে৷ বহুমদা হোহি। অঅঞ্চ দীহাউ উপ 
অলঙ্করেছ্, এধ উববিসধ | 

€ সর্বেব প্রজাপতিমভিত উপবিশস্তি) 
মারী। ( একৈকং নিদ্দিশন্ ) 

দিষ্্যা শকুন্তল! সাধবী সদপত্য মিদং ভবান্। 
শরদ্ধ। বিত্বং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্। 

+ শ্লাজা। তগবন্! :প্রাগভি প্রেতার্থসিদ্ধিঃ পশ্চানদর্শন মিত্যপর্বঃ ' 

মুগ্রহঃ | কুতঃ__ 

উদেতি পূর্ববং কুম্থমং ততঃ ফলং, ঘনোদয়ঃ প্রাক তদনস্তরং পযঃ। 
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমন্তব প্রসাদস্থা পুরস্ত সম্পদ; 
মাত। আয়ুক্মন্। এবং প্রসীদন্তি বিশ্বগুরবঃ। 

রাজা। ভগবন্! ইমামাজ্ঞাকরীং বে! গান্ধর্ব্বেণ বিবাহবিধিনো 

যম্য কম্যচিৎ কালম্ বন্ধুতিরানীতাং স্মৃতিশৈথিল্যাৎ প্রত্যা দিশস্লপরাদে 
পপ পাপা পপি পাপী শীশীশীশীশিীশিিশিপপশীা শী 

অদিতি। বসে! পতির বহুসম্মানভাগিনী হও, এই পুত্রও উত্যকুন অ 
স্কৃত করুক । আইস, সকলে উপবেশন করি। 

( প্রজাপতি কণ্ঠপের অভিমুখীন হইয়া সকলের উপবেশন) 
মারীচ। (একে একে নির্দেশ পূর্বক ) পতিরতা সতী এই শরুন্তরা। ইই 

এই সুণীল পুত্র এবং এই আপনি রাজশ্রেষ্ঠ ছুমত্ত। আপনাদিগের এই মিলন প্র 

বিস্ত ও বিধি এই তিনের মিলনের ন্যায়; স্ুত্তরাং ইহ! যাঁর পর নাই আনে 

বিষয়। 

রাজা । ভগবন্! অগ্রে বাঞ্ছিতসিদ্ধি, পরে দর্শন, আপনাদের অনুগ্রহ 

প্রকার বিচিত্রই হইয়] থাকে । কারণ অগ্রে পুশ্পোদগম। পরে ফল) অগ্রে জরে 

দয়) পরে বর্ষণ; কারণ ও কার্ষ্যের ভাবসন্বন্ধ সর্ব এই গ্রকারই দেখা যায 

কিন্ত আপনাদের অনুগ্রহের অগ্রেই দারাস্মত প্রাপ্তির দম্পদের আবির্ভাব হই। 

মাতলি। জগত্অষ্টা মহাতগণ এই প্রকার গ্রসাদই প্রকাশ করেন, 

প্লাজা । তগবন্! নাদের খবর এই পলকে নি 

বিধানে বিবাহ করিয়াছিলাম ; তাহার কিছু দিন পরে া 

শান দর জানীত হইলে-তিরঈবশে আনিট্রঠাকে গরিতা করি 



অভিষ্ঠানশকুস্তলমৃ। 

হন্মি ভত্রভবতো, যুক্দ্গোত্রস্ত কথন পশ্চাদেনামন্গুরীয়কদর্শনারস্মৃতি- 
্যপূর্বামগতোহহং তচ্চিত্রমিব মে প্রতিভাতি। 

যথ! গজে সাধুসমক্ষরূপে, কন্মিন্নপি ক্রামতি সংশয়; স্তাৎ। 
পানি দৃষ্টথ ভবেৎ প্রতীতিস্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ॥ 

মারী। বস! অলমাত্মাপরাধশঙ্কয়া সম্মোহোহপি ত্বযাপপন্ন এব, 
শ্রয়তাম্। 

রাজা। অবহিতোহস্মি। 

মারী। যদৈবাপ সরস্তীর্াবতরণাত প্রত্যাখ্য। নবিক্ুবাং শকুন্তলা 
াক্ষায়ণীমুপগতা৷ মেনকা৷ তদৈব ধ্যানাদবগতবৃন্তান্থোইস্মি ছূর্্বাসসঃ শাপা- 

দিয়ং তপস্থিনী সহধন্মচারিণ| তয় প্রত্যাদিষট| স চাঙ্গুরীয়দর্শনাবসানং 
শাপ ইতি। 

রাজা (সোচ্ছাসমাত্মগতম্ ) এষ বচনীয়ানুক্তোহস্মি। 

৯৯৫ 

মাপনার গোত্রজাত খষিদিগের নিকট আমি অপরাধী হই; পরে অঙ্থুরীয় 
দর্শনে সকল কথা আমার স্মরণপথে উদ্দিত হন; তখন আমি যে ইহাকে বিবাহ 
করিয়াছি, তাহা ম্মরণ হয়) এসকল আমার নিকট বিশ্ময়কর বলিয়া বোধ 
হইতেছে। যেরূপ কোন হস্তী প্রক্ষ্ট ও স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া গমন করিলে তখন 
মংশয় জন্মে এবং তাহার চরণচিহ্ দর্শনে হস্তী বলিয়া বোধ হয়, আমার চিত্ত- 
বিকারও ঠিক সেইরূপ | 

মারাচ। বস! তুমি নিগ্জ অপরাধ-আশঙ্কা৷ করিয়া ভীত হইও না, পে 
গরকার ভ্রম তোমার পক্ষে অগঙ্গৃত ননে। সকল কথা শ্রবণ কর। 

রাজা। অবহিত হইলাম । 
মারীচ। যে সময়ে তুমি শকুস্তলাকে পরিত্যাগ করিলে, তখন অগ্গরো- 

যোনি অবতীর্ণ হইয়া ব্যাকুল! শকুন্তলাকে লইয়া দাক্ষায়ণীর নিকট উপস্থিত 
হইল, মেই সময়েই আমি ধ্যানযোগে সমস্ত ঘটনা অবগত হই। ভ্রানিলাম ষে, 
্ধাসা খধির অভিসম্পাত হেতু এই দয়ার পাত্রী শকুস্তা সহধর্শচারী তোমা 
রা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার পর অঙ্থুরীয় দর্শনে সেই শাপের বিষৌচন. 
যাছে। ৃ | 

্ এ (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এখন আমি অপবাদ হইতে রিমুক্ত | 



৯৯৬ কালিদীসের গ্রন্থাবল্লী। 

শকু। (স্বগতম্) দিট্টিআ অআরণপচ্চাদেমী  অজ্জউনতো। 
উপ সন্তং অত্তাণং স্থমরেমি । অহবা ণ সন্থদো স্থহিঅআএ ম্ ৪ 
সাবো জদো৷ সহীহিং অচ্চাঅরেণ সমিটটম্ধি সো অই তুমং ৭ হুম 
তদা এদং অঙ্গুলীঅঅং দংসেসিত্তি। 

মারী। (শকুস্তলাং বিলোক্য ) বসে! বিদিতার্থাসি, তদিদা 
সহধন্্চারিণং প্রতি ন তয় মন্যুঃ করণীয়ঃ | পশ্ব-_ 

॥ দুলা প্রতিহতা স্মৃতিলোপরক্ষে, ভর্তধ্যপেততমসি প্রভৃতা তবৈব 
লয় ন মূচ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে, শুদ্ধে তু দর্পণতলে স্থলভাবকাশা 

রাজা! । যথাহ ভগবান্। 

মারী। বস! কচ্চিদভিনন্দিতন্বয়া অক্মাভিধিধিবদনুঠিতজা 
কম্ধাদিক্রিয়ঃ পুক্র এষ শাকুন্তলেয়ঃ ।১৬৪ 

টিসি সত এ» শিক শশী 4 তি পিপিপি সপিসিস্, এ শ্পীপাশ৮ 4 ন্ 

শকু। (দীর্ধনিশ্বাস সহকারে স্বগত) বিনা কারণে আর্্যপুক্র আমাকে গা 
ত্যাগ করেন নাই, ইহাই পরম সুখের বিষয়। মহধি যে আমাকে অতিা 
দিয়াছিলেন,তাহা আমার স্মরণ নাই ; সে সময়ে আমি শৃন্তদয়ে অবস্থিত ছিলাম 

হয় ত শুনিয়াও সে অভিশাপ শুনিতে পাই নাই; কারণ, আমার সধীরা সম! 

বলিয়! দিয়াছিলেন যে, যদি রাজধি আমাকে ন্মরণ করিতে না পারেন, তা 

হইলে নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গৃবীয় দেখাইবে। | 

মারীচ। (শকুস্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বৎসে! এখন সকল বি 

জানিতে পারিলে; সুতরাং তোমার সহধর্মচারীর উপর হৃদয়ে আর ক্র 

রাঁধিও না। দেখ, ছুর্বাস থধির শাপবশে স্বতিত্রংশ হওয়াতেই ইনি তোমা 

প্রতি নিঃস্গেহ হইয়াছিলেন; সেই কারণেই তোমাকে পরিত্যাগজনিত কা 

সহ করিতে হইয়াছে। এখন ইহার ভ্রম দূর হইয়াছে। অতএব ভুমি এ 

ইহার সহিত অবস্থিতির যোগ্য । দেখ, দর্গণে যখন মালিগ্ঠ বিদ্যমান ধাকে। 

তখন তাহাতে প্রতিবিষ্বগ্রকাশিত হয় না). নির্মল হইলেই প্রতিবিষ রথ 
শির্ত ছয়। ৃ 

রাজা । _ঝ্বাপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। 
ীম" তরদাদি সংসার মা মশারী বৎস! আমরা বিধাগাগুসারে যাহার জা | 

ফরিগাছি। এই:লেই পর্ঝলাদনকে ছুমি.কি জনসন করি 



_ অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ। ৯৯৭ 

রাঁজা। 'ভগবন্! অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা। (ইতি বালকং 

স্তেন গৃহাতি )। 
মারী। ভাবিনং চক্রবর্তিনমেনমবগচ্ছতু ভবান্। পশ্যতু-_ 

রথেনানুদঘাতস্তিমিতগতিন। তীর্জলধিঃ, 
পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বন্তুধামপ্রতিরথঃ | 

ইহায়ং সন্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ববদমনঃ, 

পুনর্যাস্তত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্থ ভরণাৎ। 

রাজা। ভগবতকৃতসংস্কারেহন্মিন্ সর্ববমাশংসে 

অদি। ইমাএ দুহিছ্ুমনোরহসম্পত্তীএ কনো দাব জিনা 

করীমদ্ব। ঢুহিছ্বচ্ছল! মেণআ ইহ এবব উবচরম্তী চিট্ঠই। 
শকু। (আত্মগতম্) মণোগদং মে বাহরিদং ভঅবদীএ। 

মারী। তপঃপ্রভাবাৎ সর্ববমিদং প্রত্যক্ষং তত্রভবতঃ কথস্থ। 

রাজা। অতঃ খলু মমানতিত্রুদ্ধো মুনিঃ। 

রাজা। তগবন্! এই পুত্রেই আমার বংশ প্রতিটিত। (হস্ত প্রসারণ পূর্বক 
লককে গ্রহণ )। 

মারীচ। এই বালককে ভাবী চক্রবর্তী নৃূপতি বলিয়া জানিও। এই শিশু 
কই তগোবনে সবলে যাবতীয় জন্ত্কে দমন করে বলিয়া ইহার নাম "সর্বদমন” 
ইয়াছে। অতঃপর এই বালক প্রথমেই ভূমিস্পরশশূ্ত, স্তরাং বিশ্লবিরহিত গতি 
রা সাগর পার হইয়া সপ্তদ্বীপ| বনুদ্ধরা জয় করিবে; তৎ্পরে প্রজ্জাপুগ্জ পালন 
রিয়া “ভরত” নামে প্রসিখি লাভ করিবে । 
রাজা। আপন কর্তৃক যাহার সংস্কার সম্পার্দিত হইয়াছে, তাহাতে টি 

স্ব 

অদদিতি। কন্ঠার প্রিয়সমাগমরূপ অত্যুদয়ের কথা সবিস্তার খষিবর কথ্বকে 
বণ করান কর্তব্য । কপ্তাবৎসলা মেনকা আমার সেবায় নিযুক্তা হইয়া এই-. 
[নেই আছে। 

শকু। (স্বগত) ভগবতী আমার মনের অভিগ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। 

দাযীচ। মহখি কখ তগরপ্রভাবে এই সমস্ত ঘটনা জানিতে গারিয়াছেন। -.: 
া্া। বে তিদি বোধহয় আমার প্রতি কোধপরায়ণ নহেন। 1 



পপ ১৮০ আপা 7 শত শি পিন 

৯৯৮ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

মারী। তথাপ্যসৌ ঢুহিতুঃ সপুভ্রায়াঃ পত্যা পরিগ্রহপ্রিয়ফ়াতি; 
শ্রাবয়িতব্যঃ। কঃ কোহত্র ভোঃ। 

ৃ (প্রবিশ্য শিহযঃ) 

শিষ্তঃ। ভগবন্নয়মন্মি। 
' মারী। বস গালব! মদ্চনাদিদানীমেব বৈহায়স্যগত্যা ভত্রভবতে 

কণায় প্রিয়মাবেদয়, তথা পুক্রবতী শকুস্তল! ছুর্ববাসসঃ শাপনিবৃতৌ স্মৃতি 

মতা] ছনন্তেন পরিগৃহীতেতি। 
শিদ্কুঃ। যথাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। [ ইতি নিষ্ছান্তঃ। 

মারী। (রাজানং প্রতি ) বৎস! ত্বমপি সাপত্যদারঃ সথুরাখগুরপ্ 

রথমারুহা স্বাং রাজধানীং প্রতিষ্ঠন্ব । 

রাজা । ( সপ্রণামম্) যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। 

মারী। সম্প্রতি হি 
তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজান্থ, 
ত্রমপি বিততষজ্ছো বজ্ভিণং গ্রীণয়ালম্। 

রি 
৯ পা স্পা + শশী শাসপাাশীশিশী শিশির শী শাীশিপাীশীশিপাশীীশপাপ পি 

মারীচ। তথাপি সপুত্রা কণ্ঠার প্রিয়সমাগমরপ সুসংবাদ মহধিকে অবগঃ 

করা আমাদের উচিত। এখানে কে আছ? 

(জনৈক শিয্কের প্রবেশ ) 

শিহ্প। তগবন্! আমি আছি। 

মারীচ। বৎস গালব ! তুমি আকাশপথে “হি কথের নিকট উপ 

হইয়া জানাও যে, পুত্রবততী শকুন্তলা হুর্বাসা ধধির অভিশাপ হইতে মুক্তি দাত 

করিয়াছেন; দুশ্বস্ত রাজারও পূর্বকথা ন্মরণ হওয়াতে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। 

শিষ্প। গুরুদেবের যেরূপ আজ্ঞা । নিন 

মারীট। (রাজাকে সম্বোধন পুর্ববক ) বৎস ! তুমিও সপুন্রকলত্র দেবেন 

খে আরোহণ পূর্বক আপনার রাজধানীতে গমন কর। 

রাঙা । (প্রণাম পূর্বক ) ভগবানের যেরূপ আজ
।। র রান 

॥ আর. এখন দেবেজ তোমার এাপুকে প্রচুর পরিমাণে বে. এই 



অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ । ৯৯ 

 যুগশতপরিবৃত্বৈরেবমন্যোম্যকত্যৈ- 
জয়তমুতয়লোকা নুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ ॥ 

বাজা। ভগবন্! যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে। 

মারী। বস! কিন্তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি। 

রাজা। অতঃ পরমপি প্রিরমস্তি ? তথাপ্যেতস্ত__ 

্রবর্ধতাং প্রকৃতিহিতায় পাধিবঃ, সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয্যতাম্। 

মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ, পুনর্ভবং পরিগহশক্তিরাত্বাডূঃ $ 

[ ইতি নিজ্ান্তাঃ সর্ব 
ইতি সপ্তমোইঙ্কঃ। 

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসবিরচিতমভিজ্ঞান-শকুস্তলং নাম নাটকং সমাপ্তযূ। 

প্রকার শতযুগ ব্যাপিয়া পরম্পর বিনিময় দ্বারা লোকদ্য়ের হিতচেষ্টা দ্বার শ্লাঘনীয় 
কর্ণানষ্ঠান পূর্বক উভয়ে বিজয়ী হইয়া সুখ-সম্তোগ কর। 

রাজা। ভগবন্! সাধ্যান্থুসারে মঙ্গলের জন্য যত্রবান্ হইব। 
মারীট। বৎস! তোমার আর কি উপকার করিব? 

» রাজা । ইহ1 অপেক্ষা আর কি উপকার হইতে পারে? তথাপি এইবূপ 

ইউক ;_নৃপতি প্রজ্গাপুঞ্জের হিতসাঁধনে রত হউন,লোকসকল স্প্রশত্ত সরশ্বতীকে 
 আদর-সহকারে গ্রহণ করুক,এবং পরমশক্তিমান্ আত্মযোনি নীলজোহিতদেব 

পুনর্জন্ম দূর করিয়া আমাস্ষে মুক্তি প্রান করুন। 
| সকলের প্রস্থান। 

অভিজ্ঞান-শকৃন্তল সম্পূর্ণ । 





মালবিকাগিমিত্রম্। 



নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ । 

পাত্রগণ । 

রি দঃ টার এ প্রধান মন্ত্র 

ত্য রি রাজ-ম 

গণদাস 

হরদতত ) 
নাট্যাচারযাঘয 

কঞ্ুকী, মাধবসেন, হত্রধার, পারিপাশ্বিক, জয়সেন (প্রতীহারী), 
বৈতালিক, সারসনামক কু, পরিজনগণ ইত্যাদি । 

প্াত্রীগণ। 

মালবিক৷ রি ... . মালবরাজ মাধবসেন-তগিনী। 

ধারিবী (দেবী) টা ... "বিদিশার রাণী। 

ইরাবতী . .... .... উনিতীগাী 
পরিব্রাজিক। রঃ মাধবসেনমনত্রী ুমতির বিধবা ভগিনী। 

বকুলাবলিক! রর ...  মালবিকার সধী। 

মিপুণিকা টর « ...... ইরাবতীর পরিচারিকা। 

সমাহিতিকা রি ...  পরিব্া্জিকার পরিচারিকা। 

মধুকরিক ( উদ্ভানগালিকা1), মদনিকা, চেটাগণ ইত্যা্ি। 

শসস 



মালবিকাগ্িমিত্রমূ। 
প্রথমোইককং। 
বটি হত ্  

( প্রস্তাবন। ) 

একৈশর্ষ্যে স্থিতোহপি প্রণতবূফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ, 

কান্তানংমিএদেহেইপ্যবিষরমনসাং যঃ পরস্তাদ্যতীনাম্। 

অক্টাতি্যস্থ কৃত্স্নং জগদপি তমুভিবিভ্রতো৷ নাভিমানঃ, 

সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ ॥ 

নানান্তে সূত্রধারঃ। অলমতিবিস্তরেণ। ( নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য ) 

রিষ! ইতস্তাব। | 
(ততঃ প্রবিশতি পারিপাশ্রিকঃ ) 

পারিপাশিকঃ। ভাব! অয়মস্মি। 

যিনি উপাসনানিল ব্যক্জিগণের বহু ফলপ্রদ্দ অদ্ধিভীয় ঈশ্বরত্থে অধিষ্টিত হই- 
ও যিনি প্রণত ব্যক্তিদিগকে ধনগ্রন-্থর্গাদি ফল-প্রদানে সমর্থ অদ্বিতীয় ঈশ্বর 
ট্যাও) স্বরং ব্যাপ্রচর্ম পরিধান করেন, যিনি প্রিঘ্নতম! গৌরীর সহিত সংমিশ্রিত- 

হ (অর্দনারীম্বর) হইয়াও ভোগ্যবিষয়ে বীতন্পৃহ যতিগণের শ্রেষ্ঠ, যিনি ( ক্ষিতি; * 
প$ তেজঃ মরৎ। ব্যোম, চন্্র; হয্য ও যজমান) অষ্টমৃ্তি দ্বার] সমগ্র জগৎ ধারধ 
|গোষণ করিয়াও অভিমানশূন্, সেই সর্বেশ্বর মহেশ্বর মোক্ষোপায়তৃত সৎপথ 

ধাইবার জন্য তোমাদিগের ( হৃদয়স্থিত ) অজ্ঞানরূপ তামসী বৃতি দূর করুন। 

নানান সুত্রধার। আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই। (নেপথ্যের দিকে দি 

রিয়া) আর্য! এই দিকে (রঙ্গালয়ে) আইস। এ 

( পারিপান্থিকের প্রবেশ *) 
. পারিপানথিক ৷ হেভাব! (বিদ্বন্!) এই আমি আসিয়াছি। 

: বিবার সণ গুণবাদ্ বিশেষের নাম পারিপাখিক। 



১৪৪৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

সূত্র। অভিহিতোইস্রি পরিষদ শ্রীকালিদাস-থরথিতবস্তমান্ুবিকা 
মিত্রং নাম নাটকমশ্মিন্ বসস্তোৎসবে প্রয়োক্তব্যমিতি, তদারতাঃ 

সঙ্গীতকম্। নী 
পারি। মা ভাব । প্রথিতযশসাং ধাবক-সৌমিল্লকবিরত্বাদীম 

প্রবন্ধীনতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসম্ কৃত কিং কৃতো বহমান; ? 

সূত্র। অয়ে! বিবেকশূন্যমভিহিতস্। পশ্য-- | 

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ববং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবগ্ম। 
সম্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরন্তজন্তে, ঘুঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥ 

পারি। আর্ধ্মিশ্রাঃ প্রমাণম্। 
লুত্র। তেন হি ত্বরতাং ভবান্। 

শিস প্রথমগৃহীতামাজ্ঞা মিচ্ছামি পরিষদঃ কর্তুমূ। 
দেব্যা ইব ধারিণ্যাঃ সেবাদক্ষঃ পরিজনোহয়ম্। 

[ ইতি নিঙ্কান্তো। প্রস্তাবনা 
- ৮.০ পর্শীশ শী তি পি পাশ 7 ১ শশিশীশ শী 

স্পট পপ ++ তি শা শাশীশ্শী 

স্ত্র। অভিনয়দর্শনার্থ সমাগত সতাস্থিত পঙ্তিতগণ এই বসপ্তোংস! 

কালিদাস-বিরচিত মাঁলবিকাগ্িমিত্র নামক নাটক অভিনয় করিতে আদে 

করিয়াছেন, অতএব সঙ্গীত আরস্ত কর। 

পরি। তাহা হইবে না। ধাবক, সৌমিক্ল। কবির গরনৃতিখ্যাতকী 

ব্যক্রিগণের প্রবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান কবি কালিদাসের রচিত রথে এ 

বহু আদর কেন? 
হুত্র। অয্নে! তুমি নিতান্ত বিবেকশূন্ত কথা কহিলে। দেখ কা 

টুরাতন হইলেই যে শোতন হয় আর নূতন হইলেই যে অশোতিন হ? রর 

মহে। নুধীগণ পরীক্ষা দ্বারা গুণ-দোষ বিচার পূর্বক যাহা উৎকৃষ্ট হা। তাহার 

আদ করিয়া থাকেন। আর মূ্ধ ব্যক্তি পরের প্রত্যনের উপর নির্ভর 

তদন্ুষারে মিজ নিজ বুদ্ধি সঞ্চালিত করে। 

« পরি। ' সত্যশ্রেক্ঠগণই উৎকর্ষাপকর্ষের মীমাংসক। 

সথ। তবে তুমি ত্বরাহ্ধিত হও। দেবী ধারিণীর সেবার 

সকার আমি সতান্থ ব্যভিগণের আজা মত্বকে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি] , 

(ইতি প্রপ্লাবন!) [উজার 

কা 

অনুচরগণে 



মালবিকাগিমিত্রম ] | , ১০৪৫ 

( ততঃ প্রবিশতি বকুলাবলিক] ) 

, বকুলা। আণত্তঙ্ষি-দেবীএ ধারিণীএ অচিরোবণীদা ছলিঅণামণটু- 

অন্তরে উবদেসগ্গহণে কীরিসী মালবিত্র ত্তি নট্টাআারিঅং অজ্জগণদাসং 

পৃচ্ছিদুং ত| জাব সঙ্গীদসালং গচ্ছন্ষি। ( ইতি পরিক্রামতি। ) 
( ততঃ প্রবিশত্যাভরণহস্তা দ্বিতীয়া চেটা ) 

প্রথমা । ( দ্বিতীয়াং দূ) হলা! কোমুদিএ! কুদো দাঁণিং ইং 
দে ধীরদা, জং সমীএ বি অদিক্ষমন্তী ইদে| দিট্রং ণ দেসি। 

দ্বিতীয়া। অন্ষো বউলাবলিআ। সহি! দেবীএ ইদং সিপ্লিস- 

আসাদেো আণীদং ণাগমুদ্দামণাহং অঙ্গুলীঅমং সিণিদ্ধং খিভাবতন্তী তু 
উবালস্তে পড়িদক্ষি। ৯৫ 

প্রথ। (বিলোক্য) ঠাণে সঙ্জদি দে দিট্টা। ইমিণা ৰ 
উবভিন্নকিরণকেসরেণ কুস্থমিদো বিঅ দে অগ্গহখো | 

(বকুলাবলিকার প্রবেশ ) 

বকুলা। ছলিক-নামক ন।টকের অভিনব সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণে মালবিক! 

কি প্রকার শিক্ষা করিতেছেন, নাট্যাচা্ধ্য গণদানকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার 

গু ধারিণী দেবী আমাকে অনুমতি করিয়াছেন। অতএব আমি এখন সঙ্গীত- 

ধ্ানায় যাই। (পরিক্রমণ)। 

( আতরণ-হস্তে দ্বিতীয় চেটীর প্রবেশ ) 

প্র, চেটী। (দ্বিতীয়া “চেটীকে দেখিয়া) ওলো! কৌমুদিকে ! তোমার এত 
অন্মনস্কত। কেন যে, নিকটবর্তী আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছ, অথচ (ক 
বার আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছ ন!? 

্বিচেটা। একি! বকুলাবলিকা যে! সখি! স্বর্কারের নিকট হইতে 
আনীত, সর্পবিষনাশক, নামমুদরাঙ্কিত রাঁজমহিষীর এই অন্ত্রীরকটি আদরের, 
নহিত (একা গ্রযনে) দেখিতেছিলাম, তাই তোমার তিরঙ্কারের পাত্রী হইলাম । 

প্র চেটী'। ( দ্বেখিয়া) উপযুক্ত দ্রব্যের প্রতিই তোমার দৃষ্টি পড়িয়াছে: ! 
কারণ, এই অঙুরীয় হইতে রশ্িরূপ কেশর সকল যেন উদগত হইতেছে? সুতরাং 
তৌমার স্তাগ্র যেন কুক্জুমিত ধলিয়া বোধ হইতেছে । 



১০০৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

দ্বিতী। হলা! কহিং পখিদাসি।£ 
প্রথ। দেবীএ বঅণেণ ণট্টাআরিঅং অজ্জগণদাসং পুচছিদুং,উব 

দেসগ্গহণে কীরিসী মালবিঅত্তি। 

দ্বিতী। সহি! ঈরিসেণ বাবারেণ অসঞ্জিদাবি সা উট্রিণা কহং দিটা 
প্রথ। আং! সো জণে! দেবীএ পাসগদে। চিত্তে দিটো। 

দ্বিতী। কহং বিঅ ? 

প্রথ। স্্ণাহি। চিন্তসালং গদ্াা দেবী জদা পচ্চগ্গবঞ্রাঅং চিত্ত 

লেহং আআরিঅস্স পলোঅন্তী চিঠেদি তহিং অন্তরে ভটরা উবহঠিদো। 
ছ্বিতী। তদে! তদো ? 

প্রথ। উবআরাণন্তরং একাসণোববিট্রেণ ভট্টিণ। চিন্তগদাএ পরিঅণ. 
মজ ঝগদং আসঞদীরিঅং দেকৃখিঅ দেবী পুচ্ছিদা। 

দ্বিন্ভী। কিংত্তি? 

ঘি) চেটী। ওলো, কোথায় যাইতেছ? 
প্র, চেটী। মালবিকা নাট্যসম্বদ্ধে কিরূপ শিক্ষালাত করিতেছেন, দেবীর 

আদেশে নাট্যাচার্য্য গণদাসকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি। 

ঘ্বি,চেটা। সখি! এই ব্যাপারে মালবিকা ত দূরবপ্ধিনী রহিয়াছেন, তবে 
প্রভু অগ্নিমিত্র তাহাকে কিরূপে দেখিলেন? 

প্র, চেটা। আ1! দেবীর পার্স্থিত চিত্রে চিনি সি | 

দ্বি, চেটী। কি প্রকারে? 

প্র,চেটা। শ্রবণ কর। যে সময়ে দেবী চিও্রশালায় গমনপূর্বক নাট্যা 

চারের নৃতনচিত্রিত চিত্রলেখা দেবিতেছিলেন, সেই সময়েই স্বামী তথায় উপ 

স্থিত হন। 
. দ্বিঃচেটা| তার পর, তার পর? 

প্র, চেটী। অভার্থনাদি সংবর্ধনার পর মহিষীর সহিত একাদনে র্যা 

চিঅলিখিত দেবীমুর্ির নিকটে পরিজনগণের মধ্যে একটি বালিকামৃত্তি চিহিত 

দেখিয়। দেবীফে জিজান! করিলেন। 

-দ্বিচেটা॥। কি জিজ্ঞাস! করিলেন? 
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. প্রথ।, অপুববা ইঅং দারিআ! দেবী এ আসগ! লিহিদা কিং ণামহেএত্তি। 
দ্বিতী। আকিদিবিসেসে আরে! পদং করেদি ; তদো তদো ? 
প্রথ। তদৌো অবহীরিঅবঅণো ভট্টা সঙ্িদো দেবীং পুণোবি অণু- 

বন্ধিদ্ৎ পউত্তো। তদৌ কুমারিএ বস্থলচ্ছী আয়ক্খিদং, অজ্জ, এস! 
মালবিঅত্তি। 

দ্বিতী। (সম্মিতম্) সরিসং কধু এদং বালভ।আস্ন। তদো অবরং 
কহেহি। 

প্রথ। কিং অগ্রং। সম্পদং মালবিআ সবিসেসং ভটিণো দংসণপাহদে 
রঙ্গীঅদি | 

দিতী। হলা অধুটিট অন্তণো ণিআোঅং। অহং বি এদং অঙ্গুলী- 
অঅং দেবীএ উবণইস্সং । [ ইতি নি্রান্তা । 

প্রথ। ( পরিক্রমাবলোক্য চ) এসো ৭টাআরিনো সঙ্গীদসালাদে। 
নিগ্গচ্ছদি। জাব সে অত্তাণং দংসেমি। (ইতি পরিক্রামতি ) 

প্রচেটা। এই যে দেবীর নিকটে অপূর্ব বালিকামৃণ্তি চিত্রিত রহিয়াছে, ইহার নাম কি? 
ঘি, চেটা। আক্তিবিশেষেই আদর স্থান পায়। তান পর, তার পর? পর; চেটা। এই প্রশ্নের প্রত্াত্তরদানে অবহেল! করিলে, স্বামী সন্দিগ্ধ হইয়া 'িঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন কুমারী (রাজ. 

কটা) বনুলক্ষী কহিলেন, ইহার নাম মালবিকা। 
দি, চেটা। (সহাস্তে) এ কথ! শিশুস্বভাবেরই উপযুক্ত হইয্বাছে। তাঁর, 

গরআর কি হইল, ব্ল। ্ | চটী । আর কি হইবে? সম্প্রতি মাণবিকাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে বিশেষ প্রকারে কঙ্ষা করা হইতেছে । | ।চেটা। ওলো, তোমার গ্রতি দেবী যে আদেশ দিয়াছেন, এখন তাহা! "শাদন ক্র, আমিও এই অঙরীয়ক লইয়া দেবীসমীপে উপস্থিত করি। * ' 

জেটি! (পরিজমণ ও চুদি হেখিয়া) এই যে ৃ 
বহিপর্ত হুইতেছেদ। এখম উর নিকট কেখা চি) 
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গণদাসঃ | (প্রবিশ্য ) কামং খলু সর্বন্যাপি কুলবিষ্বা বম, 
পুনরস্মাকং নাট্যং প্রতি মিথ্যাগৌরবম্। তথা হি-_ ) 

দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ শাস্তং ক্রতুং চাক্ষুষং, 

রুদ্রেণেদমুমাকৃতব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিতক্তং দ্বিধা । 
ব্রৈগুণ্যোন্তবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্বাতে, 

' নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্থা বুধাপ্যেকং সমারাধনম্ ॥ 
বকুলা। (উপেত্য ) অজ্জ বন্দামি। 

গণ। ভদ্রে! চিরং জীব। 

বকুলা। অজ্জং দেবী পুচ্ছদি। অবি উবদেঁসগ্গহণেণ অদিবি 
লিস্সদি বো সিস্সী মালবিঅত্তি। 

গ্ণ। ভদ্রে! বিজ্ঞাপ্যতাং দেবীঅ পরমনিপুণা মেধাবিনী চে 

কিং বনুনা। 

(গণদাসের প্রবেশ ) 

গণ। কুলবিদ্তা সর্বধা সকলের নিকটেই বিশেষ সমাদৃত হয়, সত 

অভিনয-ব্যবসায়ের প্রতি যে আমরা বহ-মান প্রদর্শন করি, ইহা অমূলক নে 

বরং গৌরবজনক । খ্ধিগণ বলিয়া থাকেন, এই নাট্য দেবতাদিগের মৌম্য 

নয়নগ্রীতিকর যজগ্বর্ূপ ৷ এই নাট্য স্বয়ং রুদ্রদেব হরগৌরীরপ দেহে দুই একা? 

বিতক্ত করিয়াছেন; (হুরব্ূপে অর্ধশরীর দ্বারা! তাওবন্থৃত্য এবং গৌরীরগ অর 

শরীর ঘার! লান্ত-নামক স্তরীনৃত্য প্রদর্শন করিয়াছেন )। এই নাট্যে স্ রগ! 

ও তম; এই গুণত্রয় হইতে সঞ্জাত লোকচরিত্র ও না
নারপ রণ ৃষ্ট হয়। নুতরা 

এক নাটক ব্হুধ। তিন্নরূপ হইয়া ভিন্নরুচি 
জনসমাজের শ্রীতিগর্দ হইয়াছে। 

বকুলা। (নিকটবর্তিনী হইয়া) আর্যয! বন্দনা করি। 

গণদাস | ভত্রে ! চিরজীবিনী হও। 
চি 

বকুল!। দেবী আর্ধ্যকে দিজাসা করিয়াছেন, আপনার শিবা 

দৈং কষ্টবোধ করেন নাত? 

০৭ শুয়ে! দেবীকে জানাইও। মালধিক! কষা গর দর 
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য্যৎ প্রয়োগবিষয়ে তাবিকমুপদিশ্টতে ময়া তস্তৈ। 
তন্তঘিশেষকরণাৎ প্রত্যুপদ্দিশতীব মে বালা ॥ 

বকু। (আত্মগতম্) অদিকন্তং বিঅ ইরাবদীং পেক্খামি। ( প্রফা- 

শম্) কিদা দাণিং বো! সিস্সা, জাএ গুরুঅণো! এবং তুসূসদি। 
গণ। ভদ্রে! তদিধানামন্থলতত্বাৎ পৃচ্ছামি। কুতো৷ দেব্যা ভৎ- 

গাত্রমানীতম্? | 
বকু। অখ্ি দেবীএ বগাবরোভাদা বীরসেণো। ণাম। সো তষ্রিণা 

অন্তবালদুগ্গে পন্্দাতীরে ঠাবিদো। তেণ সিপপাহিআরে জোগ্গা 
ইঅং দ্রারিঅত্ত্ি বহিণীও দেবীএ উবাঅণং পেসিদী। 

গণ। (ন্বগতম্) আকৃতিবিশেধপ্রত্যয়াদেনামনূনবন্তকাং সম্ভাব- 
যামি। (প্রকাশম্) তত্ব! ময়াপি যশম্ষিনা ভবিতব্যম্। যতঃ-- 

পাত্রবিশেষে স্থাস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ। 
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাকলতাং পয়োদস্ত ॥ 

পপ 

যেনৃত্যাদি উপদেশ দ্বিই, সে বালিকা হইলেও তাহা হইতে অধিক সংগ্রহ করিয়া 
যেন আম]কে প্রত্যুপদেশ প্রদান করে। 

, বকুলা। (আত্মগত ) দেখিতেছি, ম্বলবিকা যেন ইরাবতীকে অতিক্রম 
করিয়াছেন। (প্রকাশ্তে) আপনার শিষ্য] কৃতার্থ হইয়াছেন; যেহেতু, গুরুজনের। 
ঘন্তোষ লাভ করিয়াছেন। , | 

গণ। ভদ্রে! মালবিকার স্তায় প্রশস্ত বুদ্ধিশালিনী দুর্ঘত) দেবী একপ. 
পাত্র কৌথা হইতে আনিলেন ? 

বকুলা। বীরসেন নামে দেবীর একটি নীচজ্াতীয় ভ্রাতা আছেন। মহারাজ 
তাহাকে নর্্দাতীরে অন্তপালছূর্সে রাখিয়াছেন। “এই বালিকা শিল্পকর্শে উপমুজ ৃ  
হইবে এই বিবেচনা করিয়া তিনি ভগিনীকে উপহার-্বূপ প্রেরণ করিয়াছেম। 

গণ। (আত্মগত ) আকৃতি দেখিয়। স্পষ্টই বোধ হয়, উচ্চবংশেই মালবিকারঃ 
য় হইয়াছে। (প্রকাণ্তে) ভদ্রে! আমিও ষশশ্বী হইব। কারণ, মেঘজল' 
রস শুকিতে খুঁডিলে যেমন মুক্তায় পরিণত হয়, সেইরূপ শিক্ষকের রাজি: 
লা পতিত হয় তাহা হইলে খণানতর প্রা হইয়া থাকে। " .. ... 

শ ৬ 0 গা 
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বকু। অহ ইং। অহ কহিং দাণিং বে সিস্সা ? 

গণ। ইদানীমের পঞ্চাঙ্গার্দিকমভিনয়মুপদিশ্য ময়া িশরমাতামিত্র- 
_ ভিহতা দীর্ধিকাবলোকনগবাক্ষগতা প্রবাতমাসেবমানা ভিষ্ঠতি। 

বকু। তেণ হি অগুজাণাছু মং অজ্জে। জাব সে অজ্জন্স পরিতোস- 
নিবেদণেণ উস্সাহং বডেডমি। 

গণ। দৃশ্টতাং সখী । অহমপি লব্ধক্ষণঃ স্বগেহং গচ্ছামি। 

(ইতি নিঙ্ষান্ত। । মিশ্র-বিক্ষস্তকঃ ) 
( ততঃ প্রবিশত্যেকাস্তস্থিতপরিজনো মন্ত্রিণা 

লেখহস্তেনাম্বাস্থমানে। রাজা) 

রাজা । ( অনুবাচিতলেখমমাত্যং বিলোক্য ) বাহতক ! কিং প্রতি- 
পল্ভতে বৈদর্ভঃ ? 

অষাত্যঃ। দেব! আত্মবিনাশম্ । 

রাজা। নিদেশমিদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি । 

অমা। ইদমিদানীমনেন প্রতিলিখিতম্। পুজোনাহমাদিষঃ। পিতা 

বকুলা । এ কথা ঠিক । আপনার শিল্পা এখন কোথায়? 

গণ। আমি সংপ্রতি তীহাকে পঞ্চাঙ্গাদি অভিনয়বিষয়ে উপদেশ প্রদান 

পূর্বক বিশ্রামার্থ আদেশ দিয়াছি। তিনি এখন দীখিকা-দর্নার্থ বাতাযনপ্রদেশে 

গমন করিয়। সম্যক্প্রবাহিত বায়ু সেবন করিতেছেন। 

বকুলা। তবে আধ্য আমাকে আদেশ দিউন, আমি তাহার নিকট ী 

সন্মোষের কথা বলিয়া! তাহার উৎসাহ বর্ধন করি ”' 

গণ। তুমি সথীকে গিয়। দেখ, আমারও এখন অবসর হইয়াছে) আ [মিও 

ন্জি গৃহে যাই। [ উভয়ের গ্রস্থান। 

( রাজার প্রবেশ, পশ্চাতে পত্তিকাহত্তে উপবিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক শু 

| ও একান্তে পরিজনগণের অবস্থিতি ) 

রাজ। (মন্ত্রীর পত্রপাঠ দর্শন পূর্বক) বাহতক! বিদর্ভরাজ যজশেনে 
ঈরতিষ্রান্ন কি? 

. গমাত্য । দেখ; আত্মবিনাশ। 

- খ্রাজা। 'আঁমি এখস তাহায় অতিসন্ধি গুনিতে ই
চ্ছা করি, ০ 

. গাধা) (সাংশাতি তিনি এইযপ জার 
পাঠয়াছেদ। দার 

১০০ 
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ন্রো ভবতঃ কুমারো মাধবসেনঃ প্রতিশ্রতসন্বস্ধো মমোপান্তিকমূপদপ- 
নন্তরা ত্বদীয়েনান্তপালেনাবন্কন্দ্য গৃহীতঃ, স ত্বয়া মদপেক্ষয়া সকলক্র- 
মোদর্য্যো মোচয়িতব্য ইতি। এতন্ননু বে! বিদ্িতং যত্ত্যাভিজনেধু 
ভূমিধরেষু রাজ্ঞাং বৃত্তিঃ। অতোহত্র মধ্যস্থঃ পৃজ্যো ভবিতুমর্থতি। 
দোদর্যযা পুনরস্ত গ্রহণবিপ্লবে বিনষ্টা। তদন্বেষণায় যতিষযে। অথবা 
অবশ্বমের মাধবসেনো৷ ময়া পৃজ্যেন মোচয়িতব্যঃ শ্রায়তামভিসন্ধিং 

আধ্যসচিবং মুঞ্চতি যদি পূজ্যঃ সংযতং মম শ্যালম্। 

মোস্তা মাধবসেনং ততোহহমপি বন্ধনাৎ সন্ত: ॥ 

রাজা। ( সরোধষম্ ) কথং কার্ধ্যবিনিময়েন ময়ি ব্যবহরত্যনাতুজ্ঞঃ। 
বাহতক! প্রকৃত্যমিত্রঃ প্রতিকুলচারী চ মে বৈদর্ভঃ। যদ্যাতব্যপক্ষে 
স্তন পুরববসন্কল্লিতসমূশ্ম,লনায় বীরসেনমুখং দগুচক্রমাজ্জাপয়। 

অমা। যদাজ্ঞাপয়তি দ্রেবঃ। 

আমি আক্ঞপ্ত হইয়াছি যে, তোমার পিতৃব্যপুজ কুমার মাধবসেন বৈবা হিকসম্বস্ধ- 
বন্ধনে প্রতিশ্রুত হইয়া আমার নিকট আগিয়াছিল। পথিমধ্যে তোমার সীমান্ত- 
রক্ষক অবরোধ করিয়া তাহাকে নিগৃহীত করিয়াছে । আমার অন্থরোধে তাহাকে 
র্যা ও ভগিনীর সহিত মুক্ত করিতে হইবে । এ সম্বপ্ধে আমার বক্তব্য এইযে, 
এক কুলোৎপন্ন রাজারা পরম্পর যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহ! আপনার জাত 

মাই) সুতরাং এই উপস্থিত ব্যাপারে কাহারও পক্ষ অবলম্বন করা আপনার 
উচিত নহে) উদাসীনভাবে থাকাই কর্তব্য। আর দেখুন, মাধবসেনকে নিগ্রহ 
করিবার সময়ে তুমুল গোলাযাগ উপস্থিত হয়, তাহার অনুমন্ধানের জন্য যত্ববান্ 
ইইব) তবে যদি মহারাজের আদেশে ছাড়িয়া, দিতে হয়, তবে আমি যাহা স্থির 
করিয়াছিঅবধান করুন। আপনি যে ইতিপূর্ব্ণ আমার প্রধান অমাত্য শ্তালককে 

বী করিয়াছেন, যদি তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন, তবে আমিও মাধবগেনের বন্ধন 
মোটন করিব ।, ৰ ্ 

রাঙগা। (সরোষে)কি! তাহার আত্মশক্তি-বোধ নাই ) সে কার্য্যঝিনিমন ২ 
বা আমার সহিত ব্যবহার করিতে চায়? বাঁহতক! বৈদর্ভ আমার সহজ: 
ও গুতিকলাচারী।. সুতত্লাং বিপক্ষের শরণাগত সেই বিদর্ভরাজের পূর্বসংকন্ 
৬, করিবার জন্য বীরযেনাদি সেনাগণের প্রতি আদেশ প্রদান কর। 
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রাজা। অথবা কিং তবাম্বম্তাতে ? 

অম1। শাস্ত্রদুমাহ দেবঃ। 
অচিরাধিঠিতরাজ্যঃ শক্র; প্রকৃতিষরূঢ়মূলত্বাৎ। 
নবসংরোপণশিথিলম্তরুরিব স্থকরঃ সমুদধর্তুম্ ॥ 

রাজা। তেন হাবিতথং তত্ত্রকারবচনম। ইদমেব নিমিত্বমাদায় সমু 
যোজ্যন্াং সেনাপতিঃ। 

অমা। তথা। 

( ইতি নিজ্ঞান্তঃ। ) 

(পরিজনে! যথাব্যাপারং রাজানমতিতঃ স্থিতঃ |) 

( প্রবিশ্য বিদুষকঃ। ) 
বিদু। আণত্তোক্ষি তত্ততবদা রপা। গোদম ! চিন্তেহি দাব উবাম 

জহ মে জদিচ্ছাদিট্পড়িকিদী মালবিম! পচ্চক্খদংসণ| হোদি ত্তি। ম£ 

অ তং তথা কিদং দাব সে ণিবেদেমি। 

(ইতি পরিক্রামতি।) 

রাজা । অথবা এ সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রার কি? ৃ 

অমাত্য। আপনি শান্ত্রবিহিত কথাই বলিগাছেন। যে শত্রু অত্যরূকালমাত 

রাঁজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, স্ৃতা গ্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে ব্ধমূল হইতে গারে নাই 
সভ্গোরোগিত শিথিলমূল বৃক্ষের স্যায় তাহাকে অনায়াসেই উন লিত করা যায়। 

. রাঙা । এই জন্যই শান্কারগণের বাক্য যথার্থ । এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া 

মেনীপতিকে উদ্যোগ কৰিতে বল। হউক। 
অমাত্য। যে আজ্ঞা । [ মন্ত্রীর প্রস্থান 

/ নিক /নিড ক) নিহুত হইয়া পরিজনগণের চতুর্দিকে অবস্থান): 

(বিদুষকের প্রবেশ ) 
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রাজ্ো।  (বিদূষকং দৃ1) অয়মপরঃ কার্যান্তরসচিবোৎস্মাক 
ুগস্থিতঃ | 

বিদু। ( উপগম্য ) বডডছু তবম্। 
রাজা। (সশিরঃকম্পম্) ইত আস্মতাম্। 

( বিদুষক উপবিষ্ট । ) 
রাঞ্জ।। কচ্চিছ্ুপেয়োপায়দর্শনে ব্যাপৃতং তে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ? 

বিি। পোঅসিদ্ধিং পুচ্ছ। 
রাজা। কথমিব? 

বিদু। (কর্ণে) এব্বং বিঅ। (ইত্যাবেদয়তি )। 

রাজা। সাধু বয়স্য ! নিপুণমুপক্রান্তম্, ইদানীং ছুরধিগমসিদ্ধাবপয 

্না্তে বয়মাশংসামহে । কুতঃ 

অর্থং সপ্রতিবন্ধং প্রভুরধিগন্তং সহায়বানেব। 
দৃশ্বং তমসি ন পশ্যতি দীপেন বিনা সচক্ষুরপি ॥ 

রাজা। (বিদুষককে দেখিয়া) এই আমাদের কার্ধ্যান্তর-সহায় অন্ত ম 

হিত। 

বদ | (নিকটবর্তী হইয়া) আপনি সর্বপ্রকীৰে উন্নতি লাত করুন। 
াজ। ( শিরঃকম্পন পূর্বক ) এইখানে উপবেশন কর। 

(বিদ্ূষকের উপবেশন ) 

রাজা। অভিলধিতসিদ্ধির উপায়নির্ণয়ে তোমার জানচক্ষু ত নিঘুক্ত হইয়া 

_ব্দি। উপায়-নির্ঘয়ের কথাকি প্রিজ্াসা করিতেছেন, কার্ধ্যসিদ্ধির ব 

ি়াদা করুন। 
ব২ জ৭ 

বি) (কর্ণে) এই প্রকীব। রী ০০ 
র্বথ। 

৮০৮, ও সাপীদন করিতে পারব 
নি । ডক 
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. (নেপথ্যে ) অলমলং বহু বিকথা। রাজ্ঞঃ সমক্ষমেবাবয়োরধূরাততর, 
যোব্যকির্বিষ্যতি। রে) 

রাজা। ( আকর্থয ) সখে ! ত্বতস্নীতিপাদপস্য পুষ্পমুত্তিমনমিদমূ। 
বিদু। ফলং বি দেকৃখিস্সসি। 

( ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী। ) 

কঞ্চু। দেব! অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি অনুষ্ঠিত প্রভোরান্দ্েতি। 
এতে। পুনর্হরদত্তগণদাসৌ । 

উভাবভিনয়াচার্ষ্যো পরস্পরজয়ৈষিণৌ। 
বাং দ্র মুগ্যতে৷ লাক্ষান্তাবাবিব শরীরিণৌ ॥ 

রাজ।। প্রবেশয় তৌ। 
কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ | 

(ইতি নিক্রম্য তাভ্যাং সহ প্রবিষ্ট; ) 

কঞ্চ। ইত ইতো ভবস্তে।। 

স্পা ৮ পেপসি পপ এপাশ টি 

নেপথ্যে। আর আয্মগরিম! প্রকাশের আবশ্তকত| নাই। আমাদের মধ্যে 

কে প্রধান, কে অপ্রধান, রাঞ্জার সম্ক্ষেই তাহার পরিচয় হইবে। 

রাজা । (শুনিয়া) সথে! তোমার সুনীতিরূপ বৃক্ষের পুশোদগম হইয়াছে 

বিদু। ফলও আপনি প্রত্যক্ষ করিবেন। 

(কঞ্চকীর প্রবেশ) 

কণু। দেব! অমাত্য জানাইয়াছেন, প্রভুর আদেশ যথাযথ অনথঠিত হই 

পাছে। হরদত্ত ও গণদাস এই ছুই জন উপস্থিত হইয়াছেন। ইহারা উভয়েই 

মাট্যাচা্্য; পরস্পর বিজিগীধু) ইহারা যেন মূর্তিমান্ ভাবঘয়ের (নানাবি 

অন্তঙ্গীকরণাদি নাট্যসবব্ধীয় চেষ্টায়ের ) সায় আপনাকে দরশনার্ঘ উপসিত 

হইম্মাছেন। 0 
রাজা। ছুই জনকেই প্রবেশ করাও । 
ক । . মহারাজের যেরূপ আজা। 

. (কীর প্রস্থান ও উত্ত ছুইদমল পুনঃ পবেশ),. 
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গণ।* (রুজানং বিলোক্য ) অহো ছুরাসদে! রাজমহিমা । 
নচুন,পরিচিতো ন চাপ্যরম্যশ্চকিতমুপৈমি তথাপি পার্শম্ত । 
গলিলনিধিরিব প্রতিক্ষণং মে, ভবতি স এব নবো নবোহয়মক্ষোঃ ॥ 

হর। মহৎ খলু পুরুষাকারমিদং জ্যোতিঃ | তথাহি__ 

বারে নিযুক্তপুরুষামুমতপ্রবেশঃ, সিংহাসনাস্তিকচরণে সহোপসর্পন্। 
ঠেজোভিরম্থ বিনিবর্তিতদৃষ্টিপা তৈর্বাক্যাদূতে পুনরিব প্রতিবারিতোহন্মি ॥ 

কণু। এষঃ দেবঃ, উপদর্পতাং ভবস্তো। 
উভৌ। ( উপেত্য ) বিজয়তাং দেবঃ। 
রাজা। স্বাগতং ভবন্ত্যামূ। (পরিজনং বিলোক্য ) আসনে তাবদত্র- 

তবতোঃ।  (উভৌ পরিজনোপনীতয়োরাসন্নয়োরূপবিষ্টৌ।) 
রাজা। কিমিদং ? শিষ্েপদেশকালে যুগপদা চার্য্যাত্যামত্রোপস্থানম্ ? 

৮২১ শশী শি শা শ্িক্পী তীশীশাস্পিটটি 

গণ। (রাজাকে দর্শন পূর্বক) অহো! রাজার মহিমা দুর্বোধ্য । এই 
মাজা যে আমাদিগের অপরিচিত, তাহা নহে, বহুদিনের পরিচিত) ইহার মৃষ্তিও 
সৌম্য নয়, ইনি সৌম্যমৃত্তি; তথাপি ইহার নিকটে চকিততাবে আমাকে গমন 
করিতে হইতেছে; চক্ষুর সম্মুখে সর্বদা ইহাকে দেখি) তথাপি যেন ইহাকে 
গুদের সায় ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন ভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে । 
হর। ইনি পুকুধাকারে আবিভূতি মহাতেজঃস্বরূপ। কেন না, আমি ঘার- 

ক পুকষের অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিসংহাসনপার্খস্থিত কঞচুকীর সহিত 
াদিয়াছি; সুতরাং ভয়ের ক্ছমাত্র কারণ নাই; কিন্তু তথাপি ইনি কোনন্প 
প্রয়োগে নিষেধ না করিলেও ইহার তেজোরাশি যেন আমার দৃষ্টি নিরোধ 
ক আমাকে নিকটে যাইতে নিবারণ করিতেছে। 

কণু। এই ত মহারাজ; আপনারা নিকটে গমন করুন। 
উ়্ে। (নিকটবর্তী হইয়া) মহারাজ বিজয়ী হউন। 
মাদা। আপনাদের ষঙ্গল ত? (জনৈক পরিজনের দিকে নেত্রপাত পূর্ববক) : 

দের উত্তযকে আসন প্রদান কর । | 
(গরিজন কর্তৃক আনীত আসনে উভয়ের উপবেশন ) 

নৃ্া। একি?, শিল্যদিগকে শিক্ষা দিবার এই নির্দিষ্ট সময়; 
পি উচে যুগৎ এখাষে উপস্থিত কেন? 
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গণ। দেব! শ্রীয়তাম্। ময়া স্তৃতীর্ঘাদভিনযবিষ্তা স্থৃশিক্ষিতা। 

দক্কপ্রয়োগশ্চাস্মি। দেবেন দেব্যা চ পরিগৃহীতঃ। 
রাজা'। বাঢ়ংজানে। ততঃ কিম্? 

গণ! সোহহমধুনা হরদত্তেন প্রাধানপুরুষসমক্ষম্ “অয়ং ন মে 

পাদরজসাপি তুল্য” ইত্যধিক্ষিপ্তঃ। | 

হর। দেব! অয়মেব প্রথমং পরিবাদ্করঃ | অব্রভবতঃ কিল মমচ 

. সমুদ্রপলয়োরিবান্তরমিতি। তদব্রভবানিমং মাং চ শাস্ত্রে প্রয়োগে? 
বিমশতু । দেব এব নৌ বিশেষজ্ঞঃ প্রার্নিকঃ। 

বিদু। সমথং পট়িগরাদম্। 

গণ। প্রথমঃ কল্পঃ। . অবহিতো! দেবঃ শ্রোতুমর্থীতি। 
রাজা। তি তাবৎ পক্ষপাতমত্র দেবী মন্যাতে। তদশ্যাঃ পণ্ডিত. 

 কৌশিকীসহিতায়াঃ সমক্ষমেব হ্যায্যে ব্যবহারঃ। 
গণ। দেব! শ্রবণ করুন। আমি উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের নিকট অতিনয়বিষত 

শিক্ষা করিয়াছি) শিয্যদ্িগকেও শিক্ষা প্রদান করিয়াছি; আবার আপনি ও 

মহ্িষী উভয়েই আমাকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। 

রাঁজা। হাঁ, তাহা আমি জানি। অতঃপর আর কি বক্তব্য আছে? 

গণ। এই হরদত্ত কতিপয় উচ্চপদস্থ ব্যজির সমক্ষে এই বলিয়া আমাকে 

অপদস্থ করিয়াছেন যে, 'এই গণদাস আমার পদধূলির তুল্যও নহে । * 

হর। দেব! এই ব্যক্তি প্রথমে আমার নিন্দা করিয়াছে /_বলিয়াছে, 

সাগরে ও সরোবরে যে প্রতেদ, আমাতে ইহাতে ৪ সেইরূপ ।” সুতরাং মহারাজ 

শান্ত ও অভিনয় সন্বন্ধে আমাদিগের ছুই জনের পরীক্ষা করুন। আমার্দিঃ 

উভয়ের মধ্যে গ্রতেদ্ কি, আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনিই প্রশ্ন করিয়া আম 

দিগের উভয়ের তারতম্যের মীমাংস। করিয়। দিউন। 

বিদু। তুমি উপযুক্ত প্রতিজ্ঞাই করিয়াছ। 

১ গণ) অহারাল আমাদিগের উৎকর্ধীগকর্ধের পরীক্ষা করিবেন; ইহাই উদ 

কথা। মহারাজ অবহিত হইয়া শ্রবগ করুন। ৃ 

_. স্বাছা'। ক্গণকাল স্থির হও । আমি একাকী এ বিষয় নির্ঘর করিলে চা 

ধনে করিতে পারেন ফে আমি এক পঙ্গ অবলখ্বন করিয়াছি; অতএব 

নজাদিযীর নিত তাহার সমক্েইএ বিবার ীগাংসা হওয়া উচিত 
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বিদু'। স্থুট্ঠ ভবং তণাদি। 
জাচার্ষেযা । যন্দেবায় রোচতে। 
রাজা। মৌদগল্য ! অমু প্রস্তাবং নিবেছ্ভ পণ্ডিতকৌশিক্যা গর 

মাহুয়তাং দেবী । » 
কু । যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ | 

(ইতি নিক্ষম্য সপরিব্রাজিকয়। দেব্যা সহ রি |) 

কঞ্চ। ইত ইতো! ভব্তী। 

ধারি। (পরিব্রাজিকাং বিলোক্য ) ভমবদি! হরদতস্স গণদাসস্সঅ 

ম'রন্তে কহং পেক্খসি ? 

পরি। অলং স্বপক্ষাবসাদশঙ্কয়া। ন পরিহীয়তে প্রতিবাদিনে! 

গ্ণদাসঃ। 

ধারি। জইবি এববং তহবৰি রাঅপরিগ্গহে! সে পহাণত্তণং উবহরদি। 

পরি। অয়! রাজ্জীশব্দভাজনমাত্মানমপি চিন্তয়তু ভবতী | পশ্য-_ 

বিদি। আপনি উত্তম কথা বলিয়াছেন। 

আচার্্যদ্বয়। মহারাজের যে প্রকার ইচ্ছা। 
রাজাঁ। মৌদগল্য! এই উপস্থিত ঘটনার বিষয় জানাইয়া কৌশিকীর সহিত 

দেবীকে এই স্থানে আনয়ন কর। 

ক%ঝ। যে আজা। মহারাজ! 

(কঞ্চকীর স্থান ও দেবীর সহিত পুনঃ প্রবেশ ) 

কু। দেবি! এই দ্বিকে আসুন, এই দিকে আনুন । 
ধারিণী। (পরিব্রাজিকার প্রতি দর্শন পূর্বক ) ভগবতি! এই হরদত্ত ও 

গণদাম আঁী্য্যত্বয়ের বিবাদে আপনি কিরূপ অনুমান করিতেছেন? 

পরি। আপনি ম্বপক্ষ গণদাসের পরাজয় আশঙ্কা! করিবেন না) প্রতিপঞ্জঈ 

দত অপেক্ষা গণদাস কোন অংশেই নুন নছে। ॥ ॥ 
ধারি। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা হইলেও, হরদত্ত রাজ! কর্তৃক 

নু। সুতরাংউহার প্রাধান্ত আছে। ধ 
'গরি। ,অয়ি$ জাগনাকেও রাজী বলিয়া বিবোঁনা করম দেখুন, অগ্রি 
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অতিমান্রভাস্ুরত্বং পুষ্যতি ভানোঃ পরিগ্রহাদনলঃ | 

অধিগচ্ছতি মহিমানং চন্দরোহপি নিশাপরিগুহীতঃ ॥ 

বিদু। অবিহা অবিহা! উবট্দিদা দেবী গীঠমদ্দিঅং পণ্তিদকোদসিঈং 

পুরোকরিঅ তত্তভোদী ধারিণী। 

রাজা । পশ্বায্যেনাং, যৈষা_ 
মঙ্গলালঙ্কৃতা ভাতি কৌশিক্যা যতিবেশয়া । 

ত্রয়ী বিগ্রহবত্যেব সমমধ্যাত্মবিষ্কায়া ॥ 

পরি। ( উপেত্য ) বিজয়তাং দেবঃ। 

রাজা। ভগবতি! অভিবাদয়ে। 

পরি। মহাসারপ্রসবয়োঃ সদৃশক্ষময়োদ্ য়োঃ | 
ধারিণীভূতধারিণ্যোর্ভব ভর্তা শরচ্ছতম্ । 

ধারি। জেছু জেছু অজ্জউত্তো। 

রাজা। স্বাগতং দেব্যৈ ( পরিব্রাজিকাং বিলোক্য ) ভগবতি, ক্রি 

তামাসনপরিগ্রহঃ | (সন্বে ডি |) 

 স্থর্য্যের অনুপ্রবেশ হেতু সমধিক দীপ্তিমান হয় আর রজনীর সংসর্গে ম্ত্রমাও 

অধিকতর সমৃদ্ধি তোগ করেন। 

বিদ্ব। কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! মাননীয়া ধারিণী দেবা সহায়ভূতা 1কৌনি 

কীকে পুরোবর্ডিনী করিয়া আসিয়াছেন। 

রাজা । আমি এখন ধারিপীকে এইরূপ দেখিতেছি। মুস্তিমতী অধ্যতববিস্তার 

সহিত বিগ্রহবতী ত্রয়ী (ত্রিবেদমৃত্তি ) যেরূপ শোভা পায়, যতিবেশধারিণী কৌশি- 

কীর সহিত মঙ্গলালঙ্কারধারিনী দেবীও সেইরূপ শোভা পাঁইতেছেন। 

পরি। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হউক। 

রাজা । ভগবতি ! অভিবাদন করি। 

, পরি। মহারাজ! মহাবলপুত্রবতী ক্ষমাশীল! এই ধারিণী এবং শত্যসম্পদ্- 

শালিনী ক্ষমাগুণবতী পৃথিবী এই উভয়ের পতিরূপে
 শতবর্ধ অতিবাহিত করুন। 

ধারি। অর্যযপুত্র! আপনি অয়যুক্ত হউন। তে, 

+ রাজা। দেবী ত নির্বিদে আগমন করিয়াছ? (পরিরারিকা দেখি | 

গতি! “দাসম গ্রহণ করিন। (সকলের উপবেশন) 



মালবিকাগ্নিমিত্রম। ১০১৯ 

রাজা। 'তগবতি ! অন্রভবতোহরদত্তগণরাসয়োঃ পরম্পরং বিজ্ঞান- 

'ঘর্ধিণোর্ভবত্যা প্রাশ্মিকপদমধ্যাসিতব্যম্। 

পরি। ( সম্মিতম্) অলমুপালস্তেন, পত্তনে সতি গ্রামে রত্বু- 

পরীক্ষা ? 

রাজা। নৈতদেবম্। পণ্ডিতকৌশিকী খলু ভবতী। পক্ষপাতি- 

নাবহং দেবী চ। 
| 

আচার্য্য । সম্যগাহ দেবঃ। মধ্যস্থা ভগব্তী নৌ গুণদৌষতঃ পরি- 

চেত্ম্থতি। 

রাজা। তেন হি প্রস্তয়তাং বিবাদঃ। 

পরি। দেব! প্রয়োগপ্রধানং হি নাট্যশান্ত্রম। কিমত্র বা্যৰ- 

হারে। কথং বা দেবী মন্যতে ? 
| 

দেবী। জই মং টচ্ছসি তা এদাণং বিবাদে! এবব ণ মে রুচ্চদি। 

গণ। দেবি! ন মাং সমানবিষ্ভতয়া পরিভবনীয়মবগন্তরমহসি। 
পাাপাপীিশশিগিশি 

ডা । ভগবতি! এই স্মানার্হ হরদণ্ত ও গণদাস উভয়ে পরস্পর প্রয়োগ- 

জ্ঞান লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি ইহাদের কলহের মীমাংসা 
করিয়াবদিউন। ঠা 

* গরি। (মৃদু হাস্ত করিয়া) তিরক্কারে আবশ্তক কি? নগর বিষ্চর্মীনে গ্রামে 

ন্-পরীক্ষ।? , 

বাজা। ইহা সেরূপ নহে। (তিরস্কার নয়); আপনি বিদুমী ? সকল বিষয় 

মীমাংসা! করিতে সমর্থ । আমি এবং দেবী উভয়ে পক্ষপাতী । 

আচার্য্য । মহারাজ ঠিক কথা বলিয়াছেন। তগবতী কৌশিকী মধ্যস্থা 
হইয়া আমাদের গুণ-দৌষ নির্ণয় করুন। 

রাজা। তাহা হইলে বিবাদের প্রসঙ্গ হউক। 
গরি। মহারাজ! প্রয়োগের উপরেই নাট্যশান্তরের নির্ভর । স্ৃতরাং উপস্থিত 

বিষয়ে কলহের আবশ্বক নাই। অগ্রে দেখা যাউক, এ বিষয়ে রাজীর মত ্ধি ? 

,'দেবী। আমাকে জিজ্ঞাস! করিলে বলি, এ সম্বন্ধে কহ আমার বাঞ্ছনীয় 
হে। ' | 

' গণ|, তুলাবিদ্থাসক্পার তলিয়া আসাদ পলিশ সি 4০871 

পপপস্পাপিপস্াশা শা তোিসিশা 
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বিদু। তো পেক্খামো উঅরংভরিসংবাদং কিং মুহা বেজণদাণেশ 

এদাণং। | 

দেবী। ণং কলহপ্লিওসি। 

বিদু। মা এববং। অন্নোন্কলহপ্সিমাণঃ মত্তহখিণং একদরনি 

অণিজ্জিদে কুদে! উপসমো | 

রাজা। ননু স্থা্গসৌষ্ঠবাতিশয়মুভয়োদূ্টিবতী ভগবতী ? 

পরি।- অথ কিম্। 

রাজা। তদিদানীমত্তঃ পরং কিমাত্যাং প্রত্যায়য়িতব্যম্। 

পরি। তদেব বক্ত,কামাম্মি। 

শিফট ক্রিয়া কম্থচিদাতুসংস্থা, সংক্রান্তিরন্স্থ বিশেষযুক্তা। 

যান্তোভয়ং সাধু স শিক্ষকাণাং, ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব। 
শশী শীশাশিাশীী্শিশীশাটীসি 

বিদু। ইহারা উভয়েই স্থার্থপর। ইহাদিগকে বৃথা! বেতন দিবার প্রয়োন 

কি? ,. | 

দেবী? তুমি নিশ্চয় কলহপ্রিয়। 

'বিদৃ। . আমি কলহপ্রিয় নহি। দুইটি কলহপ্রিয় মত হ্তী যদি বিবাদে গর্ত 

হয়, তাহ! ইলে যতক্ষণ একটা পরাজিত ন হয়? ততক্ষণ শান্তি কোথায় ? 

রাঙ্গা" ভগবতী কি ইহাদের উভয়ের অতিনয়ার্দিতে নৈপুণ্য দর্শন 

করিয়াছেন? 

পরি। হা, দেখিয়াছি। 

রাজা। তাহা হইলে ইহারা অভিনয় ব্যতীত আর কোন্ বিষিয়ে পরীক্ষা 

, দিবেন? 

পরি। আপনার অভিপ্রেত কথাই আমি বলিতেছি; শ্রবণ করন কোন 

কোন শিক্ষকের নিজের নৃত্যাভিনয়াদি উৎকৃষ্ট; কোন কোন শিক্ষক আছে? 

বিলক্ষণ বিদ্বান্ বটে, কিন্তু শিয্যুকে সেরণ শিক্ষাদান সমর্থ নহেন ; কোন কোন 

শিক্ষকঞ্উপদেশ দারা নিজ অধিগত বিস্তা শিল্পে সর্গারিত করিতে দক্ষ) কৌন 

কোন্শিক্ষক নিজ অধিগত বিদ্যা, ্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া অজের গ্ায় লতা" 

তলে প্রতীয়মান হন) কিন্তু তাহার শিক্ষানৈপুণ্যে শিল্পেরা মহাবিঘান্ হম 

ধাকে। উতয়গণ যাহাতে আছে অর্থাৎ হিনি. নিজ অধিগত বিস্তার, গৌরব 
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বিদু। স্থদ্ং অজ্জেহিং তঅবদীএ বজণং। অস পিপ্ডিতথো উব- 
ঢদদংসণাদো গ্িআত্তি। 

হর। পরমভিমতং নঃ। 

গণ। দেবি! এবং স্থিতম্? 
দেবী। জদা উণ মন্দমেধ! সিস্স! উবদেহং মলিণেম্তি, তদা 

গ্ামাঅরিঅস্স দোসো গু। 

ব্লাজা। দেবি! এবমাপঠ্যতে । বিনেতুরপ্রব্যপরিগ্রহোহপি বদি 

লাঘবং প্রকাশয়তি। 

দেবী। (স্বগতম্) কহং দাণিং। (গণদাসং বিলোক্য প্রকাশম্) 
নং অঞ্জউত্তস্স উস্সাহকারণং মণোহরং পরিপুরিঅ। বিরম নিরখ- 
আদে। আরস্তাদো। 

বিদু। সুট্ঠু ভোী ভণাদি। ভো গণদাস, সঙ্গীদপদং লস্তিঅ 
শপ স্পা শীীিসশ পিসি 2284 
দেখাইতে পারেন এবং শিল্যকেও উত্তম শিক্ষিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই শিক্ষ-. 

কের মধ্যে অগ্রণী । ও 

বিদি। আপনারা ছুই জনেই ভগবতীর বাক্য শ্রবণ করিবেন। ইহাই, 
নিত্য * নিজ নিজ শিয্ঠের শিক্ষাপ্রদর্শন দ্বার! উভয়ের আয়-পরাজ় . নির্ণীত 
হইব । 

হর। ইহাতে সর্বধা আমার মত আছে। 

গণ। দেবি! ইহাই কিস্থির হইল? 
দেবী। শিল্প যদি সম্যক্ মেধাবী না হয় আর সে যদি উপদেশের প্রতিবুল 

ঘাটরণ করে, তাহাতে কি শিক্ষক দোষী হইবে? | 
রাজা। দেবি! পণ্ডিতের বলিয়। থাকেন, মেধাহীনকে উপদেশ দিলে, 

হারা আচার্য্য বুদ্ধির তীক্ষতাই জন্মে । | 
দেবী। (ত্বগত) এখন কি করি? (গণদাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ্ 

াষঠে) আর্ধযপুত্রের ষনোরথ পূর্ণ কর! সহজ নয়; উহীর ২ৎসুক্য বি | 
ইবে।' এ নিরর্ঘক বিবাদে আর আবশ্তক নাই। নত. 
দয দেবী উত্তম কথ! বলিয়াছেন। ওহে গণদাস | তুষি সঙ্গীতলিক্ষাদানে . 
কার পা হইয়া বজ্তব্ত হেতু উপহারস্য্নপ বহু মোদক ভক্ষণ করিয়া থাক. 



১০২২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

সরস্সঈএ উবাঅণমোদআনঈং খাদমানস্প কিং দে মুহধিগ্গহেণ, বিবাঁ- 
দেশ। 4৮ 

গণ। সত্যময়মেবার্থো দেবীবাকাস্য। শ্রায়তামবদরপ্রাপ্তমিদানীম। 
লন্ধাস্পদোইন্মীতি বিদাদতীরোস্তিতিক্ষমাণস্ত পরেণ নিন্দাম্। 
যন্তাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈ, তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদস্তি ॥ 

দেবী। অঈরোবণীদা সে সিস্সা। অপরিণিষ্ঠিসস্স উবদেসম: 
উপ অণজ্জং আবেদণম্। 

গণ। অতএব মে নির্বন্ধঃ। 
দেবী। তেণ হি দুবেবি তঅবদীএ উপদেসং দংসেধ। 

৮ রর 

অর্থাৎ তুমি মহাবিদ্বান্ বিবেচনার অনেক লোক প্রত্যহ তোমাকে প্রচুর যোদ, 

উপহার দেয়; তাহা ভক্ষণ করিয়! তুমি মুখের আনন্দ লাত করিয়া থাক) এ! 

যদি হরদত্ত কর্তৃক বিবাদে পরাজিত হও, তাহা হইলে আর কেহই তোমাবে 
দক উপহার দিবে না? সুতরাং তোমার মুখের নিগ্রহ হইবে ; অতএব বিবাদে 

নিকৃণ্ত হওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। 

গশ। দেবীর কথিত বাক্যের অর্থই এইরূপ । এতক্ষণ আপনারাই ক 

কহিতেছেন, আমি অবসর প্রাপ্ত হই নাই; এখন অবসর পাইলাম? যাহা ধলি। 

শ্রবণ করুন। 'আমি সর্ধপ্রকারে লক্জপ্রতিষ্ঠ হইয়াছি' এই বিবেচনা করিয়া থে 

ব্যক্তি বিবাদে (জয়-পরাজয়ের অনিশ্চয়তা আশশ্কীয় ) তীত হয়,পরক্ৃত নিশা মহ 

করিয়া থাকে, সংগীতাদি শান্ত্রবিষ্ভাকে কেবল জীবকানির্বাহের হেতু বনি 

জানে, তাহাকে জানবিক্রদী বণিক বলে) (অতএব আমি নিশ্চয়ই হরদতের 

সহিত বিবাদে প্ররৃত্ত হইব )। 

দেবী। আপনার শিল্পা। অল্পদিনমাত্র শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে? তাহাতে উ্গ 

দেন কদাচ স্থাযিত্বলাভ করে নাই; এ অবস্থায় সর্বজ্নসন্ুধে তাহাকে সা" 

পূর্বক অতিনয়াদি প্রদর্শন করা যুক্তিবিরুদ্ধ। 

গণ। এই জন্তই আমার আগ্রহাতিশয়। 

দেক্সী। আপনি এবং মালবিক! উভয়ে কেবলমাত্র এই" ভগবতী গরিযা 

কাকে শিক্ষাদৈপু্য প্রদর্শন করুন 
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পরি দ্বেবি! নৈভক্স্যাধ্যমূ। সর্ববজ্ঞন্তাপ্যেকাকিনো নির্ণয়াভ্যু- 
গগমো দৌষায় । 

দেবী। ( জনাস্তিকম্ ) মুঢে পরিববাজিএ, মং জগ্গতিং বি সত 
বিঅ করেসি। 

(ইতি সাসূয়ং পরাবর্তততে। ) 
(রাজ! দেবীং পরিব্রাজিকায়ৈ দর্শয়তি ) 

পরি। অনিমিত্তমিন্দুবদনে ! কিমত্রভবতং পরাজ্মুখী তবসি। 
প্রতবস্ত্যোহপি হি ভর্তৃষু কারণকোপাঃ কুটুষ্বিন্তঃ ॥ 
বিটু। গং সকারণং এবব। অন্তণো পকৃখো। রকৃখিদববা | (গণ- 

নং বিলোকা ) ৭ং দিট্টিন! কোবাববাজেণ দেবীএ পরিভ্তাদো ভবম্। 
নদিকখিদোবি সবেবা উবদেসদংসণেণ ণিগ্নাদো হোদি। 

গণ। দেবি! শ্য়তাম। এবং জনো গৃহ্াতি। তদিদালীং__ 
শপ পাপা 

ধা 

পপ শিপিিজ্পীি 
সপে পি্প্িসসপীপাসপির 

গরি। দেবি! ইহা ভ্তারসঙ্গত নহে । (আমি ত সামান্ স্ত্রীলোক ), সর্বজ 
হইলেও কেহ একাকী কোন বিষয় দেখিয়া তাহার যীমাংস! করিতে পারে না টা 

দবী। (জনাস্িকে) মূ পরিব্রাজিকে ! আমি জাগরিত (সতর্ক) রহিম 
(যাহাতে প্রাজ! মালবিকাকে দেখিতে না পান, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সাবধানে 
মাছি); আমাকে নিপ্রিতার স্ায় যনে করিতেছ কেন? (এই বলিয়া অসথয়া 
মারে বিমুখী হইয়া রহিলেন )। | 

রাজা। (দেবীর এইরূপ ভ্তাবতঙ্গী পরিব্রাজিকাকে দেখাইতে লাগিলেন )। 
গরি। অঘিচন্ত্রমুখি! অকারণে পৃজনীয় মহারাজের প্রতি বিুখী হইতেছ 

কেন? গৃইকক্ররা পতির প্রতি আধিপত্যশালিনী হইলেও কদাচ অকারণে রো 
রন করেন না। 

বি। দেবীর বিষুধীভাব অকারণ নহে। আত্মপক্ষ সমর্থন করা (নিজ 
নিযুক্ত এই গণদাসের সন্মান রক্ষা করা ) সর্ব কর্তব্য। (গণদাসের প্রতি 
পাত করিয়া ) দেবী তুদ্ধা হওয়াতে এই ছলে তুমি রক্ষা পাইলে। সুশিক্ষিত 
ণেওনিজ নি শিক্ষানৈপুণোর পরীক্ষা দিলেই গুণদোষের নির্ঘ হইয়া ধাকে। 
11 দেবি! "শ্রবণ করুদ। বিদ্ষক প্রভৃতি সকলে মনে করিতেছেন, 

"নি বিবাকরিতেনিধারণ ঝরিয়া আমাকে গরাযের আশা হইতে ক্ষ 
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বিবাদে দর্শয়িক্যামি ক্রিয়াসংক্রাস্তিমাতুনঃ। 

যদি মাং নানুজানাসি পরিত্যক্তোহম্ম্যহং ত্বয়া ॥ 
( আসনাদুথাতুমিচ্ছতি ) 

দেবী। ((স্বগততং) কা গই? (প্রকাশম্) পহবদি আআরিতো 
সিস্সজণস্স। 

গণ। চিরমপদেশশঙ্কিতোহন্মি। (রাজানমবলোক্য ) অনুজ্ঞাত! 

দেব্যা, তদাজ্ঞাপয়তু দেবঃ| কন্মিন্নভিনয়রবস্ত্রম্যপদেশং দর্শয়িষ্যামি। 

রাজা । যদাদিশতি ভগবতী। 

পরি। কিমপি দেব্যা মনসি বর্ততে ততঃ শঙ্কিতাস্মি। 

দেবী। ভগ বীসদ্ধম্, পতবিস্সদি পড় অন্তণে! পরিজণস্স। 
রাজা । মম চেতি ব্রহি। 

দেবী। তঅবদি, ভণ দাণিম্। 

করিলেন। অতএব আমি এখন শিল্ঠা। মালবিকা দ্বারা অভিনয় দেখাইয়া নিঙগের 

পুণ্য গদর্শন করিব । যদি আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি ন! দেন, জানিলাম। 

আপি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। (আসন হইতে উঠিবার উদৃযোগ) 

স্* দেবী। আর উপায় কি? শিষ্তের উপর গুরুর সর্ব প্রতুত্ব বিদ্যমান। 
(অতএব আপনি মালবিকার দ্বারা অভিনয়াদি দেখাইতে পারেন )। 

গণ। ' মালবিকার দ্বারা অভিনয় প্রদর্শন করিতে আপনি নিষেধ করিবেন। 

এ ধারণ! আমার পূর্ব হইতেই ছিল; এখন অন্্মাদন করাতে মে ধারণা ছু 

হইল । (রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয় ) দেবী আদেশ দিলেন) এখন আপনার
 

অনুমতি হইলেই হয়। কোন্ অভিনয়বস্ত অবলম্বন করিয়া শিক্ষা ্রার্মন 

করিতে হইবে? | 

রাা। ভগবতী যাহ। আদেশ করেন। 

পূরি। আমার আশঙ্কা হইতেছে। বোধ হয়, দেবীর অন্তরে কিছু মাছে 

'দেবী। আপনি নিঃশককচিতে বলুন ; আত্মীয়-পরিজনের উপর আপনার 

সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। 

রা রাজা। আমারও আছে। এ কথা বল। 

“ দেবী। ভঙবতি। এখন অতিপ্রত বিষয় বম |. 
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গরি। দেব! শর্শিষঠায়াঃ কতিং চতুষ্পাদোখং চলিকং দুশ্রযোজা- 
হস্ত তক্রৈকার্থসংশরয়মুভয়োঃ প্রয়োগং পশ্টাম। তাবতা জ্বায়ত 
এবাত্রতবতোরুপদেশাস্তরম্। 

মাচার্য্যো। ব্দাজ্ঞাপয়তি ভগবতী। 
বিদু। তেণ হি ছুবেবি বগনাপেক্খাঘরে সংগীদরঅণং করিঅ অত্ব- 

তনতো দৃদং পেসধ। অহবা মুদর্গসদ্দোএবব ণো! উত্থাবইস্সদি। 
হর| তথা। (ইত্যুত্িষ্ঠতি।) 

( গণদাসো ধারিণীমবলোকয়তি। ) 

দেবী। (গণদাসং বিলোক্য ) বিঅঈ হোহি। 

( আচার্ষ্যা প্রস্থিতৌ । ) 

পরি। ইতস্তাব। 

আচার্য্য । ( পরিবৃত্য) ইমৌ স্বঃ। 

শপ পপ পিস্পী পেপার শপ সপ ০ পাপী সিসি শিপপ শি তা শ্পিস্পীশি শী পিপিপি চে 

পরি। সঙ্গীতজ্রগণ বলিয়া থাকেন, শকিষঠপ্রনীত চতুপদীযুক্ত ছলিক নাম 
নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করা ছুরূহ। গণদাস ও হরদত্ত এই ছুই জম বর্তঁধ 
নেই নাটকের অভিনয় দেখিব। তাহা হইলেই ইঠাদের উভয়ের শিক্ষাবৈষম্য 
নিত হইবে। চি সি, 

' ঘাচা্্যদ্বয়। তগবতীর যেরূপ আজ্া। 
বিি। তবে এখন ছুই জনে নেপথ্যগৃহে গমন পূর্বক সঙ্গীতাদি রচন। করিয়া 

মহারাজের নিকট দত প্রেরণ, করুন। অথবা মৃদঙ্গধ্বনিই আমাদিগকে উতা- 
গিত করিবে । 

হর। তাহাই হউক। (গাত্রোখান )। 

(ধারিণীর দিকে গণদাসের দৃষ্টিপাত ) 

দেবী। (গণদাসের দিকে নেত্রপাত করিয়া ) বিজয়ী হও। 
[ আগারধযঘয়ের গ্রস্থাম। 

টুর। এই দিকে আন্মুন। 
র্যা (প্রত্যারত হয়া ) এই আমরা উতর আসিলাম। 

». ১২৯৪ 3: . 
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পরি। নির্ণয়াধিকারে ব্রবীমি। সর্ববীঙ্গসৌঠ্টবাভিব্যক্তয়ে বিগ্- 
নেপথ্যয়োঃ পাত্রয়োঃ প্রবেশোহস্তু। .. 

উভৌ। নেদমাবয়োরুপদেশ্টম্। ( ইতি নিঙ্কান্তো। ) 
দেবী। (রাজানমবলোক্য ) জই রাঅকজ্জেস্থ বি ঈরিসী গিউগদা 

অজ্জউত্তস্স, তদো৷ সোহণং ভোদি। 

রাজা ।-_অলমন্যথা গৃহীত্বা ন খলু মনম্ষিনি ময় প্রযুক্তমিদমূ। 
প্রায়; সমানবিষ্াঃ পরস্পরযশঃ পুরোভাগাঃ ॥ 

( নেপথ্যে মুদলধব(নঃ | জর্বে কর্ণ, দর্দাতি |) 

পরি। হস্ত প্রবৃত্ডঃ সঙ্গীতকম্। তথা হোষা_ 
জীমূতস্তনিতবিশঙ্ষি ভির্মুৈরদ্গ্রীবৈরনুগমিতম্ত পু্রম্য। 
নিহ্বদিন্যুপচিতমধ্যস্বরোথ্থা মায়ুরী মদয়তি মার্জনা মনাংসি। 

রাজা। দেবি! তম্যাঃ সামাজিক ভবাম। 
শী 

পরি। আপনাদের উভয়ের জয়পরাজয়ের মীমাংসাকরণে আমি নিযুক্ত 

হইয়াছি। তাই বলিতেছি, আপনাদের যে শিষ্ৃদ্ধয় অভিনয়ার্থ রঙ্গালয়ে প্রবেশ 

করিবে; তাহারা সর্বাঙ্গের সৌন্দর্যযপ্রকাশার্থ যেন কৃত্রিম বেশভৃষা ধারণ না করে। 

“ উভয় আচার্ধ্য। এ বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে না। 

[ উভয়ের এরা 

দেবী। (রাজার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আর্ধ্যপুত্রের রাজকর্ণে এইরূপ নৈগু 

থাকিলে অতিশয় শোভা পাইত। রি 

রাজা। মনম্থিনি ! তুমি অন্য প্রকার মনে করিও না। এ বিষয়ের প্রয় 

আমা হইতে হয় নাই । যাহারা পরস্পর সমবিস্ত, তাহারাই পরম্পর ধশগ্রা 

বিষয়ে দোষ দেখাইয়! থাকে । 

(নেপথ্যে মৃদক্ষণব্, সেই দিকে সকলের কর্ণ প্রদান) 

গরি। কি মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে । এ শব শুনিয়া মেখগর্জ 

রে মযুরগণ আনন্দে উদ্ত্রীব হইঙ্বা শব্দ করাতে মৃদের শদের সহিত উ 
মিতিত হইতেছে) সুতরাং মধ্যম-্রজাত সৃষ্ছনা উদিত হইয়া হাকে উর 

ও 
করিয়া তুলিতেছে। | টির 

জা দেখি আমরা এখন দৃরবাগ ভুনিতে নেই ভার বাতেছি 
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দেৰ। ( স্বগতম্ ) অহো। অবিণত অজ্জউত্তস্স। 

১... সের্বে উত্ি্তি) 
বিদু। ( অপবার্ধ্য ) ভো ধীর গচ্ছ। তত্তভোদী ধারিণী বিসংবাদ- 

ইদ্সদি । | 
রাজা ।--ধৈর্য্যাবলম্িনমপি ত্বরয়তি মাং মুরজবাচ্ঠরাবোহয়মূ। 

অব্তরতঃ সিদ্ধিপথং শব্দ; স্বমনোরথস্তেৰ ॥ 

[ ইতি নিক্ষান্তাঃ সর্বেব। 
ইতি প্রথমোহস্কঃ | 

পল 

দেবী। (স্বগত) অহে!! আর্ধ্যপুত্রের কি অশিষ্ট ব্যবহার । (সভায় উপ-. 

্িত হইয়া অন্যনায়িকা দর্শন করিবেন। এই ইচ্ছা! আমার নিকট প্রকাশ 

করিতেছেন )। | 

বিদু। (দেবীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়1) রাঁজন্! ধীরে ধীরে গমন করুন। . 

্রাপনি মালবিকাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন অন্থমান করিয়া, + 

মাননীয়! ধারিণী দেবী তাহাকে সরাইয়। দিয়া আপনাকে বঞ্চনা করিতে পারেন। 

রাঙ্গা। আমি ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিলেও এই মৃদঙ্গবাগ্যের শব্ব আমাকে 

'ধাথিত করিতেছে । এ মৃদঙ্গশব্দ যেন দিদ্ধিপথে অবতীর্দ আমার মনোরপ 

বধের শব বলিয়া বোধ হইতেছে। ৃ 
[ সকলের প্রস্থান । 
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( ততঃ প্রবিশতি সঙ্গীতরচনায়াং কৃতায়ামাসনস্থঃ সবয়স্যো রাজা, 
ধারিণী, পরিব্রাজিকা, বিভবতণ্চ পরিবারঃ ) 

রাজা। ভগবতি ! অন্রভবতোরাচারয্যয়োঃ কতরস্থ প্রথমং প্রয়োগ 
দ্রক্ষ্যামঃ | 

, পরি। ননু সমানেহপি জ্ঞানে বয়োহধিকত্বাৎ গণদাসঃ পুরস্কার 
মহৃতি। 

রাজা। তেন হি মৌদগলা! এবমত্রভবতোরাবেছ্ নিয়োগম, 
শৃন্যং কুরু। 

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ ইতি নিঙ্কান্তঃ। 

( প্রবিশ্য গণদাসঃ) 

গণ। দেব! শশ্মিষ্ঠায়াঃ কৃতির্য়মধ্যা চতুষ্পদান্তি। তস্তাস্ত ছলিক- 
প্রয়োগমেকমন। দেব; শ্রোতুমহতি। 

(গীত-রচনাস্তে আদনোপবিষ্ট বয়স্থসহ রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিক! ও 

সম্ভবান্ুযায়ী পরিজনগণের প্রবেশ ) 

রাজা । তগবতি! এই মাননীয়! নাট্যাচা্যদঘধয়ের মধ্যে প্রথমে কাহা; 

অতিনয় দেখ! কর্তব্য? ত. 

পরি। বিগ্তায় সমতুল্য হইলেও বয়োধিক্য হেতু গণদাসই প্রথম অতিনেত 

হইবার যোগ্য । 

রাজা । মৌদগল্য! তবে তুমি মাননীয় আচার্য্যদ্বয়কে এই কথা জানাই 

তগবতীর আদেশ প্রতিপালন কর। 
[ মৌদগল্যের প্রস্থান । 

এ ( গণদাসের প্রবেশ ) 

. গণ। দেব! শর্শিষ্ঠা্কত একটি চতুষ্পদ ( চতুঃখওযুক্ত নাটক ) আছে! 

তন্মধ্যে ছলিকনামক একটি অভিনয়নহক্ত গানও বিস্কমান। মহারাজ একা 

মনে তাহাচশ্রবণ করুন। 
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রাজা। আচার্য্য! বুমানাদবহিতোহস্মি, তৎ প্রবেশয় পাত্রস্। 

নিষ্ষান্তে। গণদাসঃ 

" রাজা । ( জনাস্তিকম্) বয়স্ত ! | | 

নেপথ্যগৃহগতায়াশ্চক্ষুর্শনসমূত্স্থকং তশ্যাঃ। 
হর্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করিণীম্। 

বিদু। (অপবাধ্য) উবস্টিদং ণঅণমন্ সগিহিদমক্খিঅং চ, তা অগ্প- 

তো দাণিং পেক্খ। 
(ততঃ প্রবিশত্যাচার্যো বক্ষ্যমাণাঙ্গপৌষ্টবা মাল্সবিকা ট) 

বিদু। ( জনাস্তিকম্) পেক্খছু তবম্। ণক্খু সে পড়িচন্দাদো 

গরিহীঅদি মুরদা।। 

রাজা । ( অপবাধ্য ) বয়স্য ! 

চিত্রগতায়াম্তাং কাস্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্। 

সরি শিথিলসমাধিং মন্ে যেনেয়মালিখিত। ॥ 
এ পপ পিপিপি 

রা আচার্য ! আদর সহকারে একাগ্রচিত্ত হইলাম ; অতএব অভিনেতা 

বাগায়ককে আনয়ন করুন। [| গণদাসের প্রস্থান । 

বাজী। (জনান্তিকে ) বরস্য ! নেপথ্যগৃহগত মালবিকাকে দেখিবার জন্য 

আমার চক্ষু এত উৎসুক হইয়াছে থে, অধীরতা হেতু ববনিকা অপদাবিত 

করিতে ইচ্ছা করিতেছে। 

বিদু। (রাঁজীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া) আপনার নয়নমধুর নিকট মালবিকা। 

রণ মক্ষিকা উপস্থিত ; অতএব্ আপনি এখন সাবধানে দর্শন করুন। 

( আচার্য্য ও বক্ষ্যমাণ অঙ্গ-সৌনদ্্যুক্তা মালবিকার প্রবেশ ) 

ব্দি। (জনান্তিকে) মহারাজ! আপনি দেখুন; পূর্বে চিত্রপটে মাঝ 

বিকার যে পরতিুরতি দেখিয়া ছিলেন, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত মালবিকা সৌন্দর্যে 

দীন নহে । 
ই রাজা। (রাঁজীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া) বযস্ত! চিত্রপটে মালবিকার প্রতি 

উবর্ণনে আমার হৃদয়ে এইরপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিন যে, ইহার প্রকুত আক 

রূপ শোতনীয্ নহে। এখন আমার বোধ হইতেছে, যে চিত্রকর সেই চিন 

ট অসিত করিয়াছিল, সে চিতরকর্শে সে প্রকার পারদ নহে অর্থাৎ ( 

তমর্ধি অন্ন করিতে সমর্থ ছয় নাই। 



১০৩০ কালিদাসের গ্রন্থাৰলী | 

গণ। বসে! মুক্তসাধবসা সবস্থা তব। 

রাজা। (স্বগতম্) অহে! ! সর্ববাস্ববস্থাম্বনবগ্তা। রূপম্ | তথা হি... 

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহু নতাবংসয়োঃ, | | 

ক্ষিণ্তং নিবিড়োন্নতত্তনমুরঃ পারে প্রন্বফ্ে ইব। 
মধ্যঃ পাণিমিতোহমিতঞ্চ জঘনং পাদাবরালাঙ্গুলী, 

ছন্দ নর্তযিতুর্ধঘৈব মনসি শ্লিষটং তথাস্তা বপুঠ ॥ 
মাল। ( উপগানং কৃত্বা চতুষ্পদবস্ত গায়তি। ) 

ছুল্লহো পি তস্সিং ভব হিঅঅ ! ণিরাসং, 

অন্মো অপঙ্গআ মে ফুরই কিং পি বাম । 

এসো সে! চিরদিটো কহং উণ দট্টব্বো, 

ণাহ সং পরাহীণং তুই গণঅ সতিগ্নম্ ॥ 

( ততো যথারসমভিনয়তি ) 

বিদু। ( অপবাধ্য ) তো! বঅস্স! চউগ্পদবত্তঅং ঢুবারিকরিঅ তুই 
উবট্টাবিদে। অগ্পা তত্তভোদীএ। 

নিত মশা 

গণ। (মালবিকার প্রতি ) বসে! তন পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিষ্থ হও। 

রাঙজা। (স্বগত) অহো৷! ইহার সৌন্দর্য সকল অঙ্গে সকল অবস্থাতেই 

শোভনীয়। ইহার নেত্রদ্বয় আয়তঃ মুখমগ্ল শারদীয় শশধরের ন্যায় কার্তিপর্ণ 

বাহযুগল হ্দ্ধদেশে নততাবে পতিত, স্তনযুগলের উচ্চতা ও ঘনসন্লিবেশ হো 

হৎপ্রদেশ অপ্রশস্ত। উদরপার্শ্য় যেন কেহ হস্ত দ্বারা পরিমাক্িত করিরা 

দিয়াছে, জনযুগল বিশাল, পদদ্বয়ের অঙ্ধুলীগুলি কুটিল। বন্ততঃ নাট 

গণদাসের হৃদয়ের অভিমতানুসারেই যেন ইহার দেহ সংগঠিত হইয়াছে। 

মাল। (উপগান অর্থাৎ গানের পূর্বে করণীয় বস্তাদি রাগালাপ করিয়া। 

হে হৃদয়! প্রিয় ব্যক্তি হুর্লত 7 সুতরাং তুমি নিরাশ হও; অহো! আমার ৃ্ষিণ 

অপাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে? বহুদিন হইল ধাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাকে 

, কি পুনরায় নেত্রপথের পথিক করিতে পারিব? হেনাথ! আমি পরাধীন) 

আমাকে আপনার প্রতি অন্ভরাগিণী জানিবেন। (রসান্থযাযী অভিনয় )। 

বিদু। (অপবারিত হইয়া) বন্য! এই চতুদ্পদী অবলঘণ করিয়া সগ্জাণ 

দীয়াখালনিকা। আম্মাকে আঁপনাতেই ছর্পধ করিল। 
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, ব্রাজা। সখে! এবমেব মমাপি হাদয়ম। অনয়া খলু, 
জনমিমমনুরক্তং বিদ্ধি নাথেতি গেয়ে, বচনমভিনয়ন্ত্যা স্বাজনির্দেশপূর্ববম্। 
্রণয়গতিমদৃষ্টু। ধারিণীসঙ্গিকর্ষাদহমিব স্বকুমারপ্রার্থনাব্যাজমুক্তঃ ॥ 

( মালবিকা গীতান্তে নিষ্তান্তমারন্ধা ) 
বিদি। ভোদি, চিট্ঠ। কিংপিবো বিস্বমরিদো! কম্মভেদো ? তং 

দাব পুচ্ছিস্সম্। 
গণ। ভদ্রে! উপনেশবিশুদ্ধ। বাতুমর্থসি। 

€ মালবিকা নিবৃত্য স্থিতা ) 
রাজা। ( স্বগতম্ ) অহো। স্বাস্ববস্থাস্্র চারুতা শোভাস্তরং 

পুযুতি। তথা হি-_ 
বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ্থস্ত হস্তং নিতম্বে, 
ৃতবা শ্যামাবিটপসদৃশং অস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্। 

রাজা। সথে! আমার হৃদয়েও এইরূপ অনুভূত হইতেছে। এই মালবিকা 'এই পরাধীনাকে আপনার প্রতি অন্ুবাগিণী জানিবেন, এই বলিয়া যে গান করিলেন এবং যেরূপ অঙ্গতঙ্গী গ্রভৃতি অভিনয় করিয়া! & কথা উচ্চারিত হইল, হাহাতে যেন আমাকে উদ্দেশ করিয়াই উহ! বলিলেন বোধ হইতেছে। ধারিখী দেবী নিকটে রহিয়াছেন ; তীহার সন্ধান হেতু আমার প্রণয়াহুরাগ না বুবিয়াই &নকল কথা উচ্চারিত হইয়াছে। 
| 

( সঙ্গীতের পর মালবিকার বহির্গমনের চেষ্টা ) ব্দি। তত্র! ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, কোন কার্ধ্যবিশেষ তুলিয়া গিয়াছ। সেই সমন্ত দর্শন করি। 
গণ। বৎসে! রশ্নের উততর প্রদান পূর্বক শিক্ষা-বিষয়ের পরীক্ষা দিম পরে | বিন করা কর্তব্য। ( মালবিকার অবস্থান ) এ রাঙা। (শ্বগত ) অহ | স্বাভাবিক সৌনধধয থাকিলে তাহা! সকল অবস্থা . প্রকার রমণীয়তা ধারণ করে । দেহ নিশ্চল বলিয়া ইহার মণিবন্ধে; শোতা পাইতেছে; ইহার বাম-হস্ত নিতঘদেশে স্থাপিত ) শ্রাঘা- , তায বতী় (দক্ষিণ) হত শিবিলতাবে বিব্ধত রহিমা ) দকষিণ-চরণের 

দ্বারা সাত, মণিমা দৃত্যূমিতে দিখতিত পুষ্পসকদ অপনারিষ্ঠ: 



১০৩২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুস্থমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং, 
নৃত্যাদস্তাঃ স্থিতম তিতরাং কাস্তমৃক্কায়তার্ধম্ 

দেবী। ণং গোদমবঅণং বি অজ্জো হিঅএ করেদি। 

গণ। দেবি! মা মৈবম্। দেবপ্রত্যয়াৎ অন্তাব্যতে সূক্গমদণিত 
গৌতমন্ত। পশ্য-_ 

মন্দোহপ্যমন্দতামেতি সংসগেণি বিপশ্চিতঃ। 

পঙ্কচ্ছিৰ;ঃ ফলস্তেব নিকষেণাবিলং পয়ঃ ॥ 

(বিদুষকং বিলোক্য ) তচ্ছ,ণুমে! বিবক্ষিতমার্য্যস্ত | 
বিদু। (গণদাসং বিলোক্য ) কোসিইং দাব পুচ্ছ। পুচ্ছ জো মএ 

কম্মভেদো দিটো তং ভণিস্সম্। 
গণ। ভগবতি! যথাদৃষ্টমভিধীয়তাং গুণো বা দোষো বেতি। 
পরি। যথাদৃষটং সর্ধ্বমনবন্তম। কুতঃ-_ 

অঙ্গৈরন্তনিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সমাগর্থ, 
পাদন্যাসো লয়মুপগতস্তম্ময়তং রসেযু। 

পাপা পেশী শশেপিসপি পাপা সপে সপিপাা শা শাশীশাশিশিসপীাপা পিপলস পপ সা শশশীপিপ তত 

করিতেছেন; ইহার নয়নযুগল ভূমির দ্রিকেই নিপতিত? ইহার চরণ হইতে 

নাতি পর্য্যন্ত শরীরার্ঘ সরল ও আয়ত ৮ এই ভাবে অবস্থান করাতে অতাঁব রম- 

নীয়দর্শন হইয়াছেন । রী 

দেবী। গৌতম যাহা বলেন, সেই কথাই আর্ধ্যপুজের্ হৃদয়গ্রাহী হয়। 

গণ। দেবি! এ কথা বলিবেন ন1। সর্বদা মহারাজের সহচরভাবে 

থাকাতে গৌতমের সুম্াদশিতা বিলক্ষণ অন্থমিত হয়। দেখুনঃ কতকনৃক্ষের ফণ- 

ঘর্ষণে কলুষিত জলও নির্শলতা ধারণ করে ; লেইরূপ পঙ্িতদিগের নিকটে অব- 

স্থান করিলে মূর্থেরও জানসঞ্চার হয়। (বিদ্ষকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আপনার 

আর কি বক্তব্য আছে? যদি থাকে, গুনিতে ইচ্ছা করি। 

বিদু। (গণদাসের প্রতি নেত্রপাত করিয়া) এই কৌশ্রিকীকে জিজ্ঞাস 

করুম? পরে আমি যে কার্্যের ব্যতিক্রম দেখিয়াছি, তাহা বলিব। 
 , 

গণ তগবতি! যাহ! দেখিলেন। ইহার দৌষ্ বিচার করিয়া বন, 

পরি । ০্যাহ! দেবিলাম, সমত্তই অনিঙ্দনীয়। কেন না, মুখে কোন ঝর 

টানি সা লেক রী ফাযা সূ রই দ্যাক যাক বার 
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শাখাযোনির্মরভিনয়স্তদ্বিকল্লানুবুতৌ, 
ভাবে! ভাবং তুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধ: স এব ॥ 

গণ। দেবঃ কথং মহ্যতে। । 

রাজা । বয়ং স্বপক্ষশিখিলাভিমানাঃ সংবৃত্তাঃ ৷ 

গ্ণ। অগ্ভ নর্তয়িতাস্মি। 

উপদেশং বিছুঃ শুদ্ধং সন্তস্তমুপদেশিনঃ | 

শ্যামায়তে নাবিদ্বৎস্থ যঃ কাঞ্চনমিবাগ্রিফু। 

দেবী। দিট্টিআ! পরিক্থারাহণেণ অজ্জো বড্ঢদু। 
গণ। দেবি! ত্বৎপরিগ্রহোহপি মে বৃদ্ধিহেতুঃ, (বিদূষকং বিলোক্য) 

গৌতম! বদেদানীং ষ্তে মনসি বর্ততে। 

দবিগ্যাস সর্বথা লয়সঙ্গত, রসসন্বন্ধেও তন্ময়তা দেখা যায়; অভিনয় অতি 

কমল | কারণ, নৃত্যকালে হস্ত দ্বারাই মান প্রকাশিত হইয়াছে । অতিনগ্নকালে 

(প্রকার নানাবিধ অঙ্গভর্গী করিতে হয়, তাহাও যথাযথ নিষ্পন্ন হইয়াছে; 

ট্নপ অভিনয়ই অনুরাগ আকর্ষণ করে । 

গণ। ' মহারাজের মত কি? (মালবিকাকৃত নৃত্যগীতের গুণদোষ সম্বন্ধে 

কথ্মবধারণ করেন?) 
রাজা। আমাদের স্বপক্ষে অভিমান শিথিল হইল। (আমা কর্তৃক নিযুক্ত 

নত ন্ভকশ্রেষ্ঠ বলিয়া যে অহস্কার করিতাম, তাহা শিথিল হই গেল) গণ- 
দই শ্রেষ্ঠ) মালবিকার বৃত্যগীতাদিই সুন্দর হইয়াছে )। 

গণ। অগ্য আমি উৎকৃষ্ট নর্ভক বলিয়া গণনীয় হইলাম । কারণ। অগ্রিতে 
নন ঘর্দর বিশুদ্ধ পরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যে শিক্ষা বিচক্ষণ-সমাজে সদদোষ 
য় ্রতিপনধ না হয়, তাহাই উতর । | 

দবী। (গণদাসের প্রতি ) সৌভাগ্যবশে পরীক্ষা দ্বার! সঙ্জনগণের সন্তোষ 
বান হে আর্ধা সম্ক্রূপে উৎকর্ষ লাত করুন। 
পা দেবি! কেবল আমার শিক্ষাই উৎকর্ষের (উন্নতির) কারণ নহে; 

নু মাকে আত্মীয় বলিয়। গ্রহণ করেনঃ ইহাঁও আমার উন্নতির» কারণ 

ছি থতিদৃ্টিপাত,বরিয়। ) গৌতম | আপনার কি মত, এখন বনু | : 



১০৩৪ কালিদধাঙের গ্রস্থাবলী | 

বিদু। পঢ়মোবদেসদংসণে পড়মং বঙ্ষণপৃজা কাদববা।' .সাগং বো 
বিস্বমরিদা | 

পরি। অহো প্রয়োগাভান্তরঃ প্রশ্নঃ 

( সর্বেব প্রহসিতাঃ। মালবিকা স্মিতং করোতি ) 

রাজা। (স্বগহম্) উপাত্বসারশ্চক্ুষ! মে স্ববিষয়ঃ। যদনেন-_ 
স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্িদভিব্যক্তদশনশোভি মুখম্। 

অদমগ্রিলক্ষাকেশরঘুচ্ছ সদিব পঞ্চজং দৃষ্টম্। 
গণ | মহাব্রাঙ্গণ! ন খলু প্রথমং নেপথ্যদর্শনমিদম। অন্যথা কথ, 

ত্বাং দক্ষিণীয়ং নার্চয়িষ্যামঃ | 

বিদু। ম এ ণাম স্থক্খঘণগজ্জিদে অন্তরিক্থে জলপাণেণ জলপাণং 

ইচ্ছদ] চাদ আইদম্। 

| পরি। এবমেব। 

পপ সপ পা শপ পপি পা আপা সপ পপ সপ শাাশাশি পাশাপাশি 

বিদূ। প্রাথমিক শিক্ষার পরীক্ষাদানকালে অগ্রে ব্রাহ্মণপৃজা করা কর্তৃব্য। 

আপনার] তাহা বিস্বত হইয়াছেন। ৃ 
পরি। অহ! এ কথা প্রয়োগগর্ড অর্থাৎ এ বাক্যপ্রধোগের মধ্যে আমাকে, 

কিছু দেও' এই কথাই আছে। 

( সকলের হান্ত ; মালবিকার মৃদৃহাষ্ঠ |) 

রাজা। (স্বগত) এখন আমার চক্ষু রূপের সারাংশ গ্রহণ করিল; সুতর 

চ্ষু ধন্ত হইল। কেন না, আমার চক্ষু আয়তাক্ষী মালবিকার মহান্য মুখ 
দর্শন করিল। উহার মুখমণ্ডল প্রশ্ছুটিত অথচ অসপ্ণদৃ্ট কিঞবিশি্ট গে 

স্তায় মলোহর এবং ঈষৎ প্রকাশিত দস্তপংজি দ্বারা শোতমান। 

গ্ণ। হে প্রশনতবরাঙগণ! এই প্রথম রঙতূমিদর্শন মে হদি প্রথম হা 

তাহ! হইলে দক্ষিণাদানের যোগ্য আপনার পু কেন না করিব? 
বিদু। আমি গুষ্কমেধগঞ্জিত অন্বরীক্ষে জলপানের ইচ্ছা করিয়া চাতবৰা 

অবলখন.করিয়াছি। 

. পরি কথা সত্য 
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বিদু। “তেণ ছি পণ্ডিদপরিতোসপ্লচ্চআ৷ ং মুড জাদী। জদি অত্ব- 
ভোঁদীএ সোহণং তণিদ্ং তদে! ইমং সে পারিতোদিঅং পঅচ্ছামি। 

(ইতি রাঁজ্ছে। হস্তা কটকমাকর্ষতি ) 

দেবী। চিট দাব। গুণস্তরং অআপস্তে। কিং ণিমিত্তং তুমং আহরণং 

দেসি। 

বিদু। পরকেরংত্তি করিঅ। 

দেবী। ( আচার্য্যং বিলোক্য ) অজ্জ গণদাস! ণংদংসিদোবদেস। 

দেসিস্সা। 
গণ। বসে! এহি গচ্ছাব ইদানীম্। 

[ সহাচাধ্যেণ নিষ্ান্তা মালবিকা | 

বিদ। (জনাস্তিকম্) এত্তিআ মে মদিবিহবো ভবস্তং সেবিছুম্। 
রাজা। অলমলং পরিচ্ছেদেন। অহং হি-_ 

বিদু। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা যে বিষয়ে সন্তষ্ট হন, আঘার ন্যায় মূর্থেরা তাহা- 

তেই বিশ্বাস করিয়। সেই বিষয়েই সন্ত্রোধলাভ করে। যখন মাননীয় কৌশিকী 
ালবিকার নৃত্যগীতা্দি উত্তম হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা! করিলেন, তখন আমিও 

এই গারতোধিক প্রদান করি। ( এই বিয়া রাজার হস্ত হইতে বলয় 
ঘাকর্ষণ)। 

দেবী। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন। গুণান্তর অবগত ন] হইয়া অলঙ্কার 

দিতেছেন কেন? 
বিদু। পরকীয় অলঙ্কার বলিয়াই দিতেছি। 

দেবী। (আচার্ষেযর দিকে দৃি করিয়া) আর্য গণদাস! আপনার শিল্কা 
পরীক্ষা গরার্শন কর! হইয়াছে ত? 

গপ। বৎসে! আইস, এখন আমর! যাই। 

[ আচার্য্যের সহিত মালবিকার প্রস্থান 

বি। (জনাস্তিকে রাজার প্রতি) আপনার সন্তোষ উৎপাদনের" জ 
ই .(যালবিকাকে বেখান পর্যাবই) আমার বৃদ্িসাম্্য। (অপ, 
ব্িকাকে লাত করিবার উদ্তর ঘা উপায় আপনার আরত্)। . &' 
বাা। ,নিজ বুদ্ধিশত্ভি় ইন্না করিধার আর প্রয়োজন নাই। (ঝোষা 



১০৩৬ কালিদাসের গ্রস্থারলী | 

ভাগ্যান্তময়মিবাক্ষোহয়স্ত মহোৎসবাবসানমিব । 
দ্বারপিধানমিব ধৃতের্মন্যে তন্তান্তিরক্করণীম্ ॥ 

বিদু। (জনাস্তিকম্) সাহু দরিদ্দো বিঅ আছুরো৷ বেজ্জেণ ওসহং 
দঅমাণং ইচ্ছসি। 

(প্রবিশ্ট হরদতঃ ) 

হর। দেব! মদীয়মিদানীং প্রয়োগমবলোকয়িতুং প্রসাদ; ক্রিয়তাম। 
রাজা। (স্বগতম্) অবসিতো মে দর্শনার্থঃ। ( দাক্ষিণ্যমবলম্ব 

প্রকাশম্ ) ননু পযুৎ্সকা এব বয়ম্। 

হর। অনুগৃহীতোহশ্মি। 

নেপথ্যে। জয়তু জয়তু দেবঃ| উপারূটো মধ্যাহ্ন; | তথাহি,_ 

পত্রচ্ছায়াস্থ হংস! মুকুলিতনয়না দীঘিকাপদ্সিনীনাং, 
সৌধান্যত্যর্থতাপাদ্বলভিপরিচয়দেষিপারাবতানি। 

ুদ্ধি-চাতুর্য্যেই আমার মালবিকা-দর্শন হইল; স্থৃতরাং তোমার বুদ্ধি অমীম)। 
এখন আমি মালবিকার অদর্শনকে সৌভাগ্যলোগ, হৃদয়ের আনন্দের অবসান 
এবং ধৈর্য্যের ঘবার আচ্ছাদিত বলিয়া মনে করিতেছি । 

বিদু। (জনান্তিকে ) দরিদ্র যেমন অর্থাভাবে বৈগ্যের নিকট বিনামূল্যে 

দ্ীয়ান উধধ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, আপনিও এখন সেইরূপ হইয়াছেন অর্থাৎ 

আমাকে কিছু না দিয়৷ আপনি আমা দ্বারা গ্রদশিত মালবিকাঁকে লাত করিতে 

ইচ্ছা করিতেছেন। ফল কথা, আমাকে কিছু দান করা.আপনার কর্তৃব্য। 

( হরদতের প্রবেশ )? 

হর।- মহারাজ! অনুগ্রহ করিয়া এখন আমার কিছু অতিনয়াদি দর্শন করুন|, 

রাদা। (স্থগত ) আমি যে কারণে ইহাদের অভিনয় দর্শনে ইচ্ছা করিয়া 

ছিলাম, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। (দাক্ষিণ্য অবলঘন পূর্বক গরকাণ্ে 

তোষার অতিনয় দেখিবার জন্তও আমরা উৎকনিত হইয়াছি। 

হয়। অন্গৃহীত হইলাম । 

নেপথ্যে। মহারাজের জয় হউক্, জয় হউক্। টি উপস্থিত। হং 

সকল দীর্ষিকাস্থিত পদ্লিনীর পর্যায় দুক্বুলিতনয়নে অথ তি করিতেছে 

রবিকর গ্রথরতর হওয়াতে পারাবত্রো আর পুর্ববৎ না উপরিতী 
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রিন্দুতক্ষেপাৎ পিপাস্থঃ পরিসরতি শিখী ভ্রান্তিমদ্ধারিষন্তং, 
.সর্বৈবরুত্রৈঃ সমগ্রস্থমিব নৃপ গুণৈরীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ | 

বিদু। অবিহা অবিহা অন্ধাণং ভোঅপবেলা। অন্ততথদো উইন- 
বেশলািক্কমেণ চিইস্সআ দোসং উদাহরস্তি। হরদত্ত কিং তণাসি। 

হর। নাস্তি বচনস্যান্তস্থাবকাশোহত্র | 

রাজা। ( হরদত্তমবলোক্য ) তেন হি হ্বদীয়মুপদেশং শ্বো বয়ং 

ক্যাম, বিশ্রাম্যতু ভবান্। 

হর। যদাজ্ঞাপয়তি দেব | [ ইতি নিষ্তান্তঃ। 

দেবী। ণিব্বত্তেত অজ্জউত্তো মজঝঞবিহিম্। 

বিদু। ভোদী বিসেসেণ পাণভোঅণং তুবরাবেছু 
পরি। ( উত্থায়) স্বস্তি ভবতে। 

| ইতি দেব্যা সহ নিষ্কান্তা। . 
শেপ 

বির করিতেছে না, বূর্ণমান জলযন্ত্ (ফোয়ারা ) হইতে বারিকণা সকল উর্ধে 
উংদ্িপ্যমাণ হইতেছে দেখিয়] ময়ূরের পিপাসার্ড হইয়। সেই দ্রিকে ধাবিত হই- 

তেছে। হে রাজন! আপনি যেমন শৌর্ধ্যদ্য়াদি সমগ্র গুণে সম্পূর্ণ, সপ্তাঙথ 
্ব্যদেবও মেইরূপ সমগ্র রশ্মিমালা ঘারা সম্পূর্ণ হইয়া শোতা পাইতেছেন। 

পদ অহো! কি সৌভাগ্য! ভোজনুবেলা উপাঞ্ত হইয়ীছে। বৈস্বেরা 

যা থাকেন) তোজনবেলা অতিক্রম করিলে মহারাজের শারীরিক অস্থাস্থ্ 

নিবার সম্তাবনা। হবুদত্ত, অ আপনি কি বলেন? 

হর। এখন মধ্যাহকালে অন্ঠ কোন কথা বিবার অবসর নাই। 

রাজা। (হরদত্ের দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আগামী কল্য আমরা তোমার 
তগীতাদি দর্শন করিব । অগ্য বিশ্রীমলাত কর। 

ইব। মহারাজ যেরূপ আজ। করেন। 

[ হরদতের প্রস্থান। 

দেবী। আর্ধযপুজ এখন মধ্যাহুক্রিয় সম্পাদন করুন। 

ছি দেবা এখন পানভোজনার্থ সর্বাপেক্ষা অধিক ত্বরান্বিত হউন। 

পরি। (গাত্রোখান পূর্বক ) মহারাজের মঙ্গল হউক । | 

| ৪2 সহিত পরি্রাঞ্জিকা, রথাম, এ 
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বিদু। ভেো| বস্স! ণ কেবলং রূবে সিপ্লে বি অনুষ্কা মারীবিজা। 

রাজা। বয়স! 
অব্যাজন্থন্দরীং তাং বিজ্ঞামেন ললিতেন যোজয়তা। 

উপকল্লিতে। ধিধা্রা বাথঃ কামস্থ বিষদদিদ্ধঃ | 

কিং বন সখে! চিন্তযিতাব্যোহস্মি তে। 

বিদু। ভবদাবি অহং। দ্িঢ়ং বিপণিকন্দু বিঅ মে হিঅঅবভন্তরং 

দন ঝই। 
ভ্রাজ।। এবমেব ভবানস্মদর্থে ত্বরতাম্। 

বিদু। গহীদে খণো। কিং তু মেহাবলীণিরদ্ধা জোগহা বি 

পরাহীপদংসণ। তত্তভোদী মালবিআ। ভবং ৰি সুণাপরিচরে! বিঅ বিহল্লো 

আমিসলোলুবো ভীরুআ অ। অচ্চন্তত! অগোছুরো৷ ভবিম কজ্জসিদ্ধি 

পান্তা মেরোঅসি। _ 
_বিদৃ। বয়স্ত ! মীলবিকা কেবল রূপে শ্রেষ্ঠা নহে? শিল্পকর্শেও অদ্বিতীয় 

রাজা। বয়স্ত ! মালবিকা একেই ত স্বতাবুন্দরী ১) তাহার উপর বিধাত' 

তাহীতে শিল্পের সংযোগ করাতে মালবিকা যেন কামদেবের বিষদিঞ্জ বাপরে 

নির্িত হইয়াছে । সথে! অধিক কি বলিব, আমার সম্বন্ধে চিন্ত। করা তোমা; 

কর্তব্য। (যাহাতে আমি মালবিকা লাভ করিয়া মদনগীড়া দুর করিতে পারি 

সে বিষয়ে বন্ধ করা তোমার উচিত )' 
ৃ 

বিদু। আমার সম্বন্ধে চিন্তা করাও আপনার কর্তব্য । ক্ষুধায় আমা 

হাদয়াত্যন্তর বিপণিষ্থ কন্দুর ( তাওয়ার ) ন্যায় দগ্ধ চুইতেছে। 

রাধা । ইহা এইন্সপই বটে। তুমি যেষন নিজের ক্ষুধা-নিরৃতির জন রা 

স্িত হইতেছ, সুদের (আমার) প্রয়োজনসাধনার্থ সেইরূপ বরাম্বিত হও। 

বিদ। আপনার কার্য্যসাধনার্ঘ অবসর প্রতীক্ষা! করিতে হইবে। দ্য 

ধেষন যেখরাজিতে অবরুদ্ধ হয়, মাননীয়া মালবিকাও এখন সেইরূপ হইয়াছেন: 

তীঙার দর্শনলাত এখন পরাধীন (ধারিসীর আদ্ত ); শ্ডেনপক্ষী যেমন গ্র
াণিবধ 

সাদের নিকটে (আমিষলোতে ) বিচরণ করে, মালবি
কারপ' আমিষলাতে আগ" 

দিও এখম সেইয়প নূন্ধ ও তীরু হইয়াছেন। আর্পনি নিজে সমর্থ ডে 

আমার নিকট কার্ধযসিদধির জন প্রার্থনা করিতেছেন; ইহা ফেব আমার £ 

মেঙার্শন মাও বলিয়াই বোধ হইতেছে। 
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রাজা।' কথমনাতুরো ভবিষ্যামি। যদা_ 

_. সর্ববাস্তঃপুরবনিতাব্যাপারঃ প্রতিনিযৃত্তহাদযসথী। 

সা বামলোচনা মে স্েহস্ৈকায়নীতৃতা | 
[ ইতি নিজ্্ান্তাঃ সত্ব । 

ইতি ছ্িতীয়োইস্কঃ। 

তৃতীয়োইস্কঃ। 

( তপ্তঃ প্রবিশতি পরিব্রাজায়াঃ পরিচারিক1 সমাহিতিকা) 

সমা। আগন্তক্ষি ভতঅব্দীএ। সমাহিদিএ! দেবীএ উবাঅণখং 

নীজপূরঅং গেণ.হিঅ আজচ্ছন্তি। তা জাব পমদবণপালিঅং মন্অরিজ! 

অপ্রেদামি। ( পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসা' তবণীআসোঅং আসোমন্তী 

মন্অরিআ চিট্ঠদি। জাব ণং উবসপপামি। 
( ততঃ প্রবিবিশত্যুন্ভানপালিক] ) 

সমা। (উপশ্ত্য) আলি! অবি স্থৃহো! দে উজ্জাণবণবাবারো ! 
পিসি িপপা তি তিপেপীপপাপাপীপাপাপেপ পিপাসা শা 

রাজা । এখন আমি কিরপে সুস্থ হই? কারণ, আমার হৃদয় এখন সম 

খন্তংপুরবাঁসিনী মহিলাগণকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই বামলোচনাতে 
রক্ত হইয়াছে । সেই মালবিকাই আমার একমাত্র অবলম্বন। . 

| শিট ] সকলের প্রস্থান 

(পরিব্রাজিকা'ব পরিচারিক! সমাহিতিকার প্রবেশ ) 
: মমা। ভগবতী আমাকে আদেশ করিয়াছেন, 'সমাহিতিকে! ধারি 
দেবীকে উপছার-প্রদানার্ঘ বীজপূর (পু্পবিশেষ) লইয়া আইস।' সেই জর 
ধবনের রক্ষয়িত্রী মধুকরিকাকে অথ্বেষণ করিতেছি; এই যে মধুকরিং 
রগ দিকে নেত্পাত করিয়া রহিয়াছে । এখন উহার নিকট উৎ 

 তহই। | 
(জউদ্ভানপালিকার প্রবেশ ) 

টা (নিষটবর্তিদী হইয়া) সধি! তোমার উপধমাবক্ষাদি কারক দির 
শা হইভেডে ও + এ চি 



৯৯৪০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী ৷ 

মধু। অন্মো সমাহিদিআ ? সহি! সাগদং তে? 

সমা। হলা, ভঅবদী আণবেদি। অরিত্ুপাণিনো! অঙ্গারিসজণেন' 

তত্তভোদী দেবী দেকৃখিদববা তা বীঅপূরএণ পেক্খিছুং ইচ্ছামি তি। | 

ধু। ণং সগ্নিহিদং জ্জেব বীঅপূরঅং | কহেহি দাব অন্নো্সংঘ- 

স্রিদাণং ণট্টাআরিআণম্ উবদেসং দেক্খিম কদরো ভঅবদী এ 

পসংসিদে। 

সমা।; দ্ববে বি কিল আগামিণা পতোঅণিউণা অ। কি 

সিস্সাগুণবিসেসেণ উপ্নমিদো গণদাসো | 

মধু। অহ মালবিআগঅং কোলীণং কিং স্থণীঅদি ? 

সমা। বাহং কিল তশন্মিং সাহিলাসো ভট্টা। কেবলং দেবীএ 

ধারিশীএ চিত্তং রক্থন্তো অন্ুণো পন্স্তণং ৭ দংসেদি। মালবিআবি 

ইমেন্ দিঅসেন্ু অপুহ্দমুচ্ছা পি মালদরানালা মিলাঅমাণ| লক্খীঅদি। 

অদৌ অনরং ৭ জাণে। বিসজ্জে হি মং। 
৮৮০০ পিপিপি পপাপানাশাত শা তি 

মধু। একি! স্মাহিতিকা? সখি! তোমার কুশল ত। 

সমা। তগবতী আদেশ করিয়াছেন, ব্রি্তহপ্তে মাননীয়] রাজীকে দর্শন 

করিতে নাই ; অতএব বীজপুর লইরা তাহাকে দর্ণন করিতে ঘাইচে হইরে। : 

ষধু। বীজপুর ত এই তোমার স্গুখেই রৃহিয়াছে। এখন বল দেখি, নাট্য? 

চার্্যঘঘয় যে বিগ্যোৎকর্ষ-বিষয়ে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের 

্বধ্যে তগবতী কাহার প্রশংসা করিলেন ? 

সমা। হুরদত্ত ও গণদাস উভদ্বেই গানশ 

দক্ষ; কিন্তু শিষ্ত। মালবিকার নৃত্যগীতাদির নৈ 

হরদত্ত অপেক্ষা উৎকর্ষ গ্রাণ্ত হইয়াছেন । 

মধু। মালবিকা দন্বন্ধে কি লোকাপবাদ শ্রুত হয়? 

স্মা। শুনিতে পাই, মালবিকার প্রতি রাজা একান্ত অনুর? 

ধারিঙী দেবীর মন রাখার জন্য লিজ প্রতুত্য দেখাইতে পারিতেছেন না। মালবি- 

কাও নৃত্যগীতাঁদি করিবার পর হইতে এই কয়দিন মদনাতুরা হইয়া বৌ 

ফালভীমাঙ্র, জায় মলিনা হইতেছেন। ইহার অধিক আর কিছুই বান 

না। এখন আমাকে বিদায় দেও। 

স্ত্বে অভিজ্ঞ এবং অভিনয়াদি কার্য 

গুণের আধিক্য হেতু গণদাসই 

কেবলমার্জ 



[লবিব মিমিত্রম্ ১৩৪৯ 

মধু এদুং সাহাবলম্থি বীজপূরঅং গেণহ। 
*সদা। "( নাট্যেন গৃহীত্বা ) হলা ! তুমং বি ইদো পেসলতরং সাহু- 

গুদ্সূদাএ ফলং পাবেহি । 
[ ইতি প্রস্থিতা। 

মধু। সহি। সমং গ্জেব গচ্ছন্ধ। অহং বি ইমস্স চিরাঅমাণকুন্- 

ঘোগ্গমস্স তরণীআসোঅন্স দোহলণিমিত্তং দেবীএ ণিবেদেমি। 
সমা। জুজ্জদি, অহিআরো কৃধু তুহ। 

[ ইতি নিক্ষান্তে। 
( প্রবেশকঃ) 

( ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থো রাজ বিদুষকশ্চ ) 

রাজা । (আত্মানং বিলোক্য ) 

শরীরং ক্ষামং শ্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনস্তথখে, 

ভবে সাং চক্ষু ক্ষণমপি ন দা দৃশ্বাত ইতি। 

রঃ ধু। ই শাখাবলী সী বীপুরটি লইয়া যাও। 

(অভিনয় প্রকাশ পূর্বক বীজপুর লইয়1) সখি! সাধুজনের সেবা 

০ এই বীঞ্জপুর হইতেও উতকৃষ্ঠতর ফল প্রান্ত হও। | 

| সমাহিতিকার গ্রস্থান। 

মধু। সধি, একসঙ্গে ই যাইব । ( ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর )। এই স্বর্ণাশোক- 
ঙ্গের পুশোদগম হইতে অনেক বিলম্ব হইতেছে; স্বৃতরাং ইহার দোহদের * 

ভ্য দেবীর নিকট গিয়া নিবেদনূ,.করিব। 
মমা। ইহা উচিত বটে, এ কার্ধ্য তোমারই কর্তব্য । 

| উভয়ের গ্রস্থান । 
( ষদনাতুর রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ ) 

রাগ। (আপনার দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ) প্রিয়তমার আলিঙগন্থখের 
গাবে শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে; ক্ষণকালের জন্যও প্রিয়তমা প্রত্যক্ষ 58875885185 
* দোহদন-গর্ভিণীয় অভিলাষ। (তলিত কথায় ইহাকে সাধ দেওয়া' বলে। এইক্লিপ 
দি আছে যে, ্বাশো করৃক্ষের ফুল ফুটিতে বিল্গ হইলে কোন রূপবতী মহিলা আসিয়া 
ঘাকে চরধাধা। করেন, তাহা হইলেই শী পৃশ্পোদগম হয়। ইহাকেই এ বৃক্ষের সাধ. 
ধানে। নি 

11: 



১০৪২, কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

তয়! সারল্গাক্ষ্যা ত্বমসি ন কদাচি্বিরহিতং, 

প্রসক্তে নির্ববাণে হৃদয় ! পরিতাপং ব্রজসি কিমূ.॥ 

বিদু। অলং ভবদো ধীরদং উজঝিঅ পরিদেবিদেণ। দিঠুঠা মএ 
মালবিআএ পিঅসহী বউলাবলিআ, স্বণাবিদা অ অং জে ভব্দা 
সংদিটটো | 

রাজা । ততঃ কিমুক্তব্তী ? 

বিদু। বিপ্রবেহি ভট্টারঅম্। অথুগিহীদক্ষি ইমিণা গিআএা। 
কিংছু সা তবস্সিণী দেবীএ অহিঅং রক্খস্তীএ ণাঅরক্খিদো বিঅ ণিহী 
স্থহং সমাণাদসদববা । তহবি ঘড়ইস্সং | 

রাজা । ভগবন্ সঙ্কল্লষোনে ! প্রতিবন্ধবৎস্বপি বিষয়েভিনিবেশ- 
কারী কিং তথা প্রহরসি যথা জনোহয়ং কালান্তরক্ষমো ভবতি। 

( সবিস্ময়ম্) 

হইতেছেন না, এই হেতু চক্ষু অপূর্ণ হইতেছে) কিন্তুহে জদয়! সেই হরিণ- 
নয়নার সহিত তোমার বিচ্ছেদ নাই; তবে এপ পরমন্তথখে নিরত থাকিয়াও 

তুমি পরিতৃপ্ত হইতেছ না কেন? 

. বিদু। ধৈর্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার বিলাপ করিবার আবখুক নাই। 

মালবিকার প্রিয়সখী বকুলাবপলিকার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; আগন]র 

আদেশানুসারে তাহাকে সকল বিষয় শ্রবণ করাইয়াছি। | 

রাজা । বকুলাবলিক। কি উত্তর দিল? ৃ 

বিদু। "ন্বামীকে জানাইবেন, এই আদেশে আমি অন্ুগৃহীত হইলাম। কিন্তু 

সর্প ফেঁু্ম ধনতাগার রক্ষা করে, দেবী সেইরূপ সেই দীন! মালবিকাকে অধিক' 

তর পাবধানতার সহিত রক্ষা করিতেছেন। ন্ুৃতরাং সহজে তাহাকে লাত কর 

অসম্ভব । তথাপি আমি রাজার সহিত মালবিকার সংযোগ করিয়া দিব। 

রাজা । তগবন্ মন্মধ! পদে পদে বিদ্রসঙ্থুল বিষয়ে অভিনিবে-সহকারে 

আমাকে প্রহার করিতেছ কেন? দেখ, এই ব্যক্তি ( আমি) বিল দহ করিতে 

অসমর্থ । (সবিপ্বয়ে) হে মম্মথ! মনঃগীড়াদায়ক রোগই বা কোথায় রর 

তোমার কুনুঘফোমল বিশ্বনীয় অস্ত্র বা কোথায়? (এ উফ অনেক প্রতো)। 

(লোকে যে ধিলিয়া খাকে, এক বন্ধই কোমল ও ভীকতর হইয়া খাবে, 

শী টিপি শা শি শা শাাীশ্পপীপি পপ পপ শপপা পাপী ০5 ০, 
পাশা পিন পপেিপসিপ পাশ পিাস্িক 



মালবিকাগ্লিমিত্রম্ | ১১৪৩; 

ক₹ রুজা হৃদয়প্রমাথিনী ক চ তে বিশ্বসনীয়মায়ুধম্। 

' মৃদু তীক্ষুতরং যদুচ্যতে তদিদং মন্মথ । দৃশ্যুতে য়ি ॥ 
বিদব। ণং ভণামি তন্মিং সাহণিজ্জে কঙ্জে কিদো মএ উবাওবকৃখে- 

বোত্বি। তা পজ্জবণ্থাবেছু ভবং অত্তানং । 

রাজা। অথেমং দিবসশেষং উচিতব্যাপরাবমুখেন চেতপা কক যাঁপ- 

যামি? 
বিদু। অজ্জ্র এবব পঢ়মাবদারন্থহআণি রত্তকুরবআাণি উবাঅণং 

পেসিঅ ববসন্তাবদারব্ববদেসেণ ইরাবদীএ গিউপিআমুহেণ পথিদো 

ভবং। ইচ্ছেমি অজ্জউন্তেণ নহ দোলাদিরোহণং অণুতবিদুং ত্তি। ভব- 

দাবি সেপ্পড়িগরাদম। তা! পমদবণং এবব গচ্ছন্ষা। 

রাজা । 'ন ক্ষমমিদম্। 

বিদু। অহং বিঅ? 

রাজ! । বয়স্ত ! নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয়ঃ। কথং মামন্যাসংক্রান্তহ্ৃদয় - 

মুলালয়ন্তমপি তে সখী ন লক্ষয়িগ্যতি। অতঃ পশ্যামি_ 

ভাহাই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে । (তোমার অস্ত্র পুষ্পময়, আমি বীরপুরুষ, সেই 

গুশবা যখন আমাকেও কেশ প্রদান করিতেছে, তখন সে অস্ত্র তীক্ষুতর বটে) 

বিদি। সেই সাধনীর কার্ধেযর উপায়'আমি স্থির করিয়া রাখিরাছি ; আপনি 

আত্মাকে স্থির করিয়া রাখুন। 

রাজা। এখন কর্তব্যকমর্ষেয বিমুখ হইয়া দিবার অবশিষ্টভাগ কোথায় গিয় 

অতিবাহিত করি ? 

বিদু। অন্য দেবী ইরাবতী নববসস্তাগমচ্ছলে প্রথমজাত মনোহ্ু।-রক্কুর 

ব-পৃগ উপহার প্রেরণ পূর্বক নিপুণিকার দ্বারা আপনাকে বলিয়া গারাইয়া 

ছিলেন যে, 'আর্্যপুত্রের সহিত দৌলারোহণন্ুখ অন্ুতব করিতে ইন করি। 

আপনিও তাহাতে প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন। অতএব প্রমদবনে যাই চন। 

রাজা। তাহাতে আমি সমর্থ নহি। 

“বিদু। কেন? রা 

. বাঁজা। বয়ন! নারীজাতি শ্বভাবতঃ চতুর । আমার হদয় অন্য ১১ 

ঘাম হইয়াছে, বাহিয়ে তাহার প্রতি বররন জবি, ্ 

15) 1 2? 
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উচিতঃ প্রণয়ে! বরং বিহন্তং বহবঃ খ গুনহেতবে হি দৃষী: 
উপচারবিধিরমনস্থিনীনাং ন তু পূর্ববাভ্যধিকোহপি ভাবশূহ্যঃ | 

| বিদু। ণারিহদি তবং অন্তেউরপরিট্রিদং দক্খিণং এক্কপদে পি). 

ঠদে। কাছুম্। | 

রাজা । ( বিচিন্ত্য ) তেন হি প্রমদবনমার্গমাদেশয়। 

বিদু। ইদো ইদেো! ভবম্। 

( উভৌ পরিক্রামতঃ ) 

বিদু। ণং এদং পমদ্বণং পবণদরচলাহিং পল্পবঙ্গুলীহিং তুবরেি বিজি 

ভবস্তং পবেসিছ্ম্। 

রাজা । (স্পর্শং রূপযিত্বা) অভিজাত? খলু বসন্তঃ। সখে! পশ্ব। 

উম্মস্তানাং শ্রবণস্থভগৈ; কুজিতৈঃ কোকিলানাং, 
সানুক্রোশং মনসিজরুজং সহতাং পুচ্ছতেব। 

স্পেস 1 পাশিশীিাশাশীীটা? শিশীাটাশী শপ শী শাশ্শীপশ শেপ পিপিপি পপ পপ 

আমার জদয়ের এই ভাব বুঝিতে পারিবেন না? অবশ্ত পারিবেন। অতএব 

' দেখিতেছি,বরং প্রার্থনা খণ্ডন কর] ভাল, (ইরাবতী যে প্রমদবনে আমার সহিত 

দোলারোহণনুখ অন্ৃভব করিতে প্রার্থন| করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করাও উচিত) 

খণ্ডন করিবার অনেক উপায়ও বিগ্বমান আছে; তথাপি প্রথমে অধিক প্র 

দেখাইয়া এখন ভাবশন্ত প্র্য় প্রদর্শন করা কদাচ কর্তব্য নহে। 

ব্দ ৷ অন্তঃপুরবাপিনা মহিলাগণের প্রতি আপনার যে অন্থরাগ চিরদিন 

বন্মূর্ণ আছে, সহসা তাহা আপনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। 

রাজা। (চিন্তা কৰিয়!) তবে প্রমপ্বনের পথ দেখাইয়৷ দেও। 

চি বি1্ষি এই দিকে আসুন, এই দিকে আস্মন। 

নী ( উভয়ের পরিক্রমণ ) 
ব্দ এই প্রমদবন যেন বাযুভরে ঈষৎ বিকম্গিত পর্পবরূপ অনৃলীসঙ্ধেতে 

আপনাকে স্বর প্রদর্শন কবিতেছে। 

রাঁদা। (শপর্শন্থ অভিনয় করিয়া) নিশ্চয়ই বসত্বখতু পুর্ণভাবে আবিতৃ 

হইয়াছে । সথে! দেখ, উন্মত্ত কোকিবেরা শ্রবণন্থখকর রব করাতে বোধ 

হইতেছে হেন, বসব সদযভাবে আমাকে জিজাসা করিতেছে, 'কামনিত ক? টা 

? .ঢৃতকুনুমগঞ্ধে, দুরতি ঙগিণানিল আমার গছ 
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আঙ্গে চৃত প্রসবসথরভিরদিক্ষিণো মারতো মে, 
সান্স্পর্শ; করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন। 

বিদু। পবিস ধিব্বদিলাহাঅ। 
( উভোৌ প্রবিশতঃ ) 

বিদু। অবহাণেণ দিষ্টিং দেহি। এদং কৃখু তবস্তং বিঅ লোহইযু- 

ঝামীএ পমদবণলচ্ছীএ জুবদীবেসলজ্জাবইঅং বসন্তকুম্থমণেবখং গহীদম্। 

রাজা। বিন্ময়াদবলোকয়ামি। 

রক্তাশোকলতাবিশেষিতগুণে। বিশ্বাধরালক্তকঃ, 

প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরুবকং শ্যামাব্দীতারুণমূ। 

আক্রান্তা তিলকক্রিয়৷ চ তিলকৈর্পরন্ধিরেফাপ্রীনৈ:, 
সাবজ্ঞেব স্বখপ্রসাধননিধো শ্রীন্মাধবী যোধিতাম্। 

্াপ্তানশোভাং নিরবরয়তঃ। ) ( প্রবিষ্ট! পযুৎস্থকা মালবিকা ) 

মাল। অবিপীদহিঅঅং ভট্টারঅং অহিলসন্তী অত্তণোবি দা 

বাতে বোধ হইতেছে যেন, বসন্ত আপনার কোমলম্পর্শ করতল আযার অথ 

[ঘোনা করিতেছে। 

বিি। আনন্দলাতের জন্য এখন প্রমদবনে প্রবেশ করুন। 

( উভয়ের প্রবেশ) . 
'বিি। যনোযোগ দিয়া দেখুন। প্রমদবনশোভা আপনাকে লুন্ধ করিষা; 

জং যেন বসন্তপুষ্পসমূহ ছারা মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে; এই বসন্তবেশ্ে 
নিকট মুবতীদিগের বেশভৃষাও লজ্জা পায়। 

. রাঙগা। আফি বিদ্বয়ের সহিত এই প্রমদবন দর্শন করিতেছি। এই 
ঘখোকপুশ্ের কাস্তি মহিলাগণের বদ্বাধরস্থ অলক্তরাগকেও তিরস্কত ভুরি 
ঘছ) কষ) শুভ্র ও অরুণবর্ণ কুরুবক (বিপ্টী) পুষ্প কামিনীগণের কপোনীি 

'াবলীরচনাকে পরাতৃত করিতেছে এবং ভ্রমরবূপ কজ্জলবিশিষ্ট পুন 
বং বদাগণের ললাটস্থ তিলকরচনাকেও পরিভূত করিয়াছে; স্থৃতরাং বে 

ইযেন, বসলক্্ী নারীজাতির গ্রীতিপূর্বক গ্রসাধনকার্ধ্যে অবজাগ্রদশ 
বাযেছ। (এই বলিতে বলিতে উদ্ভানশোডা দর্শন )। 
:%.. , (অতিশয় উৎকন্িতা যালবিকার প্রবেশ ) এ 
'ি। ঘহারাছের ছু সী বিমা হার প্রতি অনরাগিন হইয়া ছাপ 
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লজ্জেমি। কুদো বিহবো! সিণিদ্ধসূস অহীঅণস্স বুত্স্তং আটফ্খিদৃম 

ণ আপে অগ্লড়িআারগুরুমং বেদণং কেত্তিঅং কালং মদণো ' মং ণইস্স 
ত্তি। (কতিচিৎপদানি গত্বা ) কহিং পু পখিদক্ষি। (বিচিন্ত্য) আ 

সন্দিটটং দেবীএ মালবিএ! গোদমচাবলাদো দোলাপরিব তটটা, 

সর়ুজে৷ মহ চলপা'। ণ সন্ধণোমি। তুমং দাব গছুঅ তবণীআসোঅদ 

দোকলং ণিবট্টেহিতি। জই সো পঞ্চরত্তবভন্তরে কুম্থমং দংসেদি তদো তু 

অহিলাসপূরইদিঅং পসাদং দাইস্সং তি। (ইত্যন্তরা নিংশবৃস্ত) তা 

জাব ণিআঅভূমিং পঢ়মং গদা! হোমি। দীঁব অণুপদং মম চলণান! 

কারহতাএ বউলাবলিআএ। আঅন্তববম্ তা দাব পরিদেবিস্পং বিদ্ 

সাদ্ধং মুহুত্অং। ( ইতি পরিক্রামতি )। 

বিদু। (দৃষ্ট1) হো৷ হো এদং কৃখু সীহুপাপুবেবজিদস্দ মচ্ছতিা 

উবপদ]। 

লজ্জিত হইতেছি। ন্নেহণীল সথীজনের নিকট এ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার শ্তা 

বা আমার কোথায়? জানি না, কন্দর্পদেব আর কত কাল আমাকে এই উপ 

শমের অযোগ্য দারুণ বেদনা প্রদ্দান করিবেন । (কতিপয় পদ গমন পূর্বক 

এখন আমি কোথায় যাইতেছি? (স্মরণ করিয়া) দেবী আদেশ গ 

'মালবিকে ! গৌতমের চঞ্চলতা হেতু দোলা হইতে পতিত হওয়াতে আয 

টরণে আঘাত লাগিয়াছে। আমার চলিবার শক্তি নাই; অতএব তুমি গি! 

শোকের দোহদ সম্পাদন কর। বদি পঞ্চান্রির মধ্যে তাহার 

্্ছুটিত হয, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া প্রসাদ প্রদান করিব 

'€ এট বলিয়া দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ পূর্বক ) অতএব যতক্ষণে আমি আদিষ্ট স্থানে 

করিব) তাহার মধ্যেই নূপুরাদি-হত্তে বকুলাবলিকা আ 

ক্ন্ডঞব ক্ষণকাম আমি নিঃশস্কতাবে বিলাপ করি) (বকুলাবরিকা আপিলে 

করিতে পারিব না; কারণ, মনের তাব প্রকাশ হইয়া পড়িবে )। (এই 

পরিকর )। | 

বিতু। (যালবিকাকে দেখিয়া”) অহো। স্তপানে বিহ্বল ৮ 

মহন্তঙিক! (মিছরিয় পানা ) উপস্থিত হইল । 
(মন্তপানমত ব্যজি মিছির 

গান খরিলে. যেমন তাহার মস্ততা দুর ছয় ফেইরপ এই মালবিকাকে . 
রক | হই) ূ ] 

সিয়৷ উপস্থিত 
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রাজা । স্য়ে ! কিমেতৎ 
'ধিদু। 'এসা পাদিপরিক্ধিদবেসা উস্স্থঅবঅণা এজাইনী মালবিন! 

দুরে বট্টদি। 

রাজা । ( সহর্ষং ) কথং মালবিক ? 

বিদু।। অহইং। 

রাজা। শকামিদানীং জীবিতমবলম্বয়িভূম। 

হদূপলভ্য সমীপগতাং প্রিয়াং হৃদরণুচ্ছ সিতং মম বিরুবম্। 

তরুবৃতাং পথিকস্ত জলাথিনঃ, সরিতমারসিতাদিব সারসাৎ ॥ 
ক তত্রভবতী ? 

বিদু। এসা তরুরাইমজঝাদো ণিকম্তা ইদো জ্জেব অহিবট্টস্তী 
ীদদি। 

রাজা। (বিলোকা সহ্্ষম্) বয়স্ ! পশ্যাম্যেনাম্। 

বিপুলং নিতম্বদেশে মধ্যে ক্ষামং সমুন্নতং কুচয়োঃ | 

অত্যায়তং ন্যনযোরম্ম জীবিতমেতদায়াতি ॥ 

বাজা। [এই বলিয়া কি নির্দেশ করিতেছ 

বি্ি।, এই বে নাতিপরিস্কতবেশধারিণী, ০০১ মালবিকা একাকিনী 
দরে বি্নযান। 

রাঙজা। (সানন্দে) কি, মালবিকা ? 

বিি। আজ্ঞা হ]। * 

াঙজা। এখন আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব। সারসপক্ষীর উদ 
ধান বণ কারয়া তরুরাজিসমাগৃত নদী নিকটবর্তী বুঝিয়! সলিলগ্রার্থী পধিফের 

ধা হেমন আনন্দে উৎধুগ্ল হইয়। উঠে, তোমার মুখে প্রিয়তমা নিকটবর্ধিনী 
টয়া মামার অবসর চিত্তও সেইক্ধপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। সেই মাননীয় 
মাধবিকা কোথায়? 

 ব্দি। এই যেতিনি তরুর।জ্ির অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া এই দিকেই, 
'ঘামিভছেল। . | 

দা। (দেখিয়া সানন্দে) বসত, এই যে তাহাকে দেখিতে পাইত্েছি॥ 
8, তন কটিদেশ ক₹ুশ। তনযুগল সমু) নয়নতয় আকর্ণবিদুষ্ঠ ১. 
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সথে। ূর্ববস্মাদতিমনোহরমবস্থান্তরমুপারূঢা তব্রভবতী;। তথা হি 

শরকাগুপাওুগণ্স্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণ! । 

মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুস্থমেব কুন্দলতা ॥ 

বিদু। এসা বি ভবং বিঅ মঅণব্বাহিণ। পরিমিট্টা ভবিস্সদি। 
রাজ1। সৌহার্দমেবং পশ্ঠাতি। 
মাল। অঅং সো ললিদন্থউমারদোহলাপেখকী অগিহিমবুন্ 

ণেবখো উ্ন্টিদাএ মহ অসৌও অগুকরেদি। জাব সে পচ্ছাঅপীঅনে 
সিলাপটটএ ণিসগ্না অত্তাণং বিণোদেমি | 

বিদু। স্ত্দং ভবদা, উকষ্টিদক্ষিত্তি অত্তভোদী মন্তেদি। 
পপি পা 5 

মালবিকার.এইক্ূপ দেহটি যেন আমার দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ উপস্থিত হইতেছে 

* পথে! পূর্বে ইহাকে ষেরূপ দেখিয়াছিলাম, তদপেক্ষা যেন ইনি আরও মনোহর 

আকুতি ধারণ করিয়াছেন । ইহার গগুদেশ শর্তৃণের যষ্টিবৎ পাঙুবর্ণ। ইহার 

অঙ্গে পরিমিত আভরণ শোতা পাইতেছে ); ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হই" 

তেছে, যেন বসন্তকালীন পরিপৰপত্রপূর্ণ অল্পমাত্র-পুষ্পধাবিণী কুগ্চলতা শোতা 

পাইতেছে। 

বিদব। ইনিও আপনার ন্যায় মদনব্যাধিতে আক্রান্তা হইয়াছেন। 

1 রাঁ।1 আমার প্রতি তোমার শ্নেহ আছে, সেই জন্যই তুমি এরূপ দেধিতেছ। 

( ম্নেহ নিষ্ক ব্যক্তির আনুকুল্যেরই অনুসরণ করে | আমাকে কামার্ত দেখিয়া তুমি ূ 

বালবিকাকেও কামাতুরা যনে করিতেছ। বস্ততঃ ইহা। সমীচীন নহে; দঃ 

কারণেও ইহার পাতুবর্ণতা, শত! প্রভৃতি ঘটিতে গারে')। 

মাল। এই ষে সেই সুন্দর, স্থকোমল, দোহদ প্রাপ্তির অতিলাধী অশোক 

বিষ্ঘঘান রহিয়াছে ; এখন এই বৃক্ষ পুষ্পবেশ ধারণ করে নাই; আমি উৎ* 

কণ্ঠিঠ,এই অশোকরৃক্ষও আমার অনুকরণ করিতেছে। ( আমি যেমন রাজমঙ্ধমের 

অভিলাধিব হুইয়া উৎকঠিতভাবে অবস্থিতি করিতেছি? এই অশোকও মেইরূগ 

প দোহ্দলাভের আশায় উৎকন্ঠিত হইয়া রহিয়াছে ।) যাহা হউক, 

তলদেশে ছায়াশতল শিলাপষ্টরে বলিয়া চিতবিনোদন করি। 

বিছু। মহীরাঙ্গ! শুনিলেন ত? এই মালবিকা উৎকষিতা হুয়া 
ৃ ও মার্তী বলিয়াই বো। 

রিয়। বে খাক্য প্রকাশ করিলেন। ঈতাহাতে ইহাকে কাদা: 
টি 

॥ 
রী 

টি ঙ খন 

ঞ সী 

ক 2 হজ 
মা ৯২০ 

্ ঃ ৮ 

্ 
ঠা 

শ 
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রাজা। নৈতাবতা ভবন্তং প্রসন্নতর্কং মন্যে। কুতঃ__ 
* বোটা কুরুবকরজসাং কিসলয়পুটভেদশীকরানুগতঃ | 

অনিমিতোৎক্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়বাতঃ | 
(মালবিকোপবিষী! ) 

রাজা। সখে! ইতস্তাবদাবাং লতান্তরিতে। ভবাবঃ। 

বিদু। ইরাবদিং বিঅ অদূরে পেক্খামি। 
রাজা। ন হি কমলিনীং দৃষ্টা গ্রাহমবেক্ষতে মতঙ্গজঃ | (ইতি 

বিলোকমন্ স্থিতঃ )। 
মাল। হিঅঅ! গিরবলম্বণাদে। অদিভূমিলজ্ঘিণো মণোরহাদো 

বিরম। কিং মং অআসিঅ ? 
( বিদূষকো! রাজানং বীক্ষতে ) 

রাজা। প্রিয়ে ! পশ্য মহন্বং মেহস্থা। 
5 স্পাশাা্পিশিশি শীশীশাশ 

বাঙ্জা। এ কথায় তোমার অন্থমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ( মউৎ- 

কঠিতা হইয়াছি বলিলেই যে কামার্তা বুঝিতে হইবে, তাহা যুজিঘুক্ত নহে )। 
কেন না। যে মলয়বাঁঘু ঝিণ্টীপুষ্পের পরাগসমূহ বহন করে, সদ্দুচিত পল্পবের 
বিকাশ করিয়া দেয় এবং পল্পবান্তগ্গত হিমবিন্ুর সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, সেই 
মালপ্পর্শে বাছুও জনসাধারণের চিত্তে উৎকঠা উৎপাদন করে। | 

(মালবিকার উপবেশন ) 

বাজা। সথে, এস, এখন আমর! লতার অন্তরালে অবস্থান করি। (তাহা 

হইলে মালবিকা আমাদিগকে েখিতে পাইবেন না, আমরা ইহার ভাবতঙ্গী অব- 
ধারণ করিতে পারিব )। 

বি। ইরাবতীকে যেন নিকটে দেখিতেছি। | 
রাজী। কমলিনী প্রত্যক্ষ হইলে আর মকরবুস্তীরাদি জলঙজন্তর প্রতি হস্তীর 

ঈদ্যধাকে না। (এই বলিয়া দেখিতে দেখিতে অবস্থিতি )। 

যান। হেম্বদয়।| যাহার অবলম্বন নাই এবং যাহা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, 

নিরগ অভিলাষ (রাঁজসমাগমন্ধপ মনোরথ ) হইতে নিরৃতত হও। কেন আর বৃথা 

শবাকেছেশ পরান কয়িতেছ? 
| ' (রা্গার প্রতি বিদ্ুকের ন্লেত্রপাত ) 
সীঙা।, রি ছে রন কর।(ভোখার পতি আবহ বধের 
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ওৎম্বক্যহেতুং বিবৃণোধি ন ত্বং, তৰ্াববোধৈকফলে! ন তর্ক: | 
তথাপি রস্তোর ! করোমি লক্ষ্যমাত্মানমেষাং পরিদেবিতামাম্। 
বিদু। সম্পদং তবদো ণিস্সংসঅং ভবিস্সদি। এষা অঙ্গিদমঅপসং, 

দেস৷ বিবিত্তে বউলাবলিআ উবগদ]। 

রাজা। অপি ম্মরেদম্মদত্যর্থনাম্ ? 

বিদু! কিং দাণিং এস দাসীএ ছুহিদা তুহ গুরুমং সংদেগং বিন 

মরেদি ? অহং দাব ণ বিস্মরেমি | 

(প্রবিশ্বা চরণালঙ্কারহস্তা টানার 
বকু। অৰি শ্বৃহং সহীএ ? | 

মাল। অন্মো বউলাবলিআ উবদ্রিদ! ? সহি, সাঅদরং' দে, উববিস।' 
বকু। (উপবিশ্য) হলা! তুমং দাণিং জোগগ্দাএ নিউত্ত। তা 

এন্কং চলণং উবণেহি, জাব সালত্বঅং সণেউরং করেমি। 

প্রভাব দেখ )। হেরম্তোরু! তুমি নিজের উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করিতেছ 
না; আর অনুমান দ্বারাও কোন বিষয়ের ষাথার্থ্ের নিরপণ হয় না। তথাগি 

তুমি ষে এইরূপ পরিবেদনা প্রকাশ করিতেছ, ইহাতে আমি আপনাকেই ইহার 
লক্ষ্ীভূত বিবেচনা করিতেছি । 

বিদু। সংগ্রতি এই মালবিকা নিশ্চয়ই আপনার ভোগ্যা। হইবে। এই যে 
বকুলাবলিকা নির্জনে উপস্থিত হইয়াছে ; আমি উহাকে কামসংবাদ বিজ্ঞাগনের 

আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছি ; বলিয়া দিয়াছি যে, 'মালরিকা যাহাতে মহারাদকে 
তজ্জন! করে, তুমি তাহার উপায়বিধান কর। (এই বকুলাবলিকাই উত্তমনণে 
বুঝাইয়া মালবিকাকে আপনার অন্ুবপ্তিনী করিবে )। 

রাজা। আমি যে মালবিকাসস্তোগের বাসনা করি, এই বকুলাবলিকার কি 
তাহা ন্বরণ আছে? 

বিদু। এই দাসীপুত্রী কি এন্ধপ গুরুতর আদেশ ভুলিয়া যাইবে? 

| (চরণাতরণ হস্তে বকুলাবলিকার প্রবেশ ) 
বকুল! । সথীর মঙ্গল ত? , 
মাল। অহো! বকুলাবলিকা বে! সঘি! তোমার গবাগতত? 

বেশন কু । 

বল. (পরি হই. উপাই হী তোমারে গা 
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গাল। ( স্বগতম্) হিঅঅ ! জলং স্থৃহিদাএ। .উবঠঠিদ: অঅং ৰ 

বিিৰো তি! কহং দাখিসু্রঅতাণং মোচেঅম্। অহব! এদং এবব মে 

মিত্মণ্ুণং ভবিস্সদি। 

বকু। কিং বিআরেসি? উস্ম্বআ কৃথু ইমস্স ০৮০ 
লুগ্গমে দেবী | 

রাজ! । কথমশোকদোহদনিমিত্বোহয়মারস্তঃ ? 

বিদু। কিং কৃখুণ জনাসি ? মহ কালণাদো ইমং ৮০৮০৯৪৪ 
শোঅইস্সদি তি। 

মাল। হলা মরিসেহি দাব ণম্। ( পাদমুপহরতি) 

বকু। অই, সরীরং সি মে। (নাট্যেন চরণসংস্কারমারভতে )। 

রাজা। চরণান্তনিবেশিতাং প্রিয়ায়াঃ, রিয়া 
সরসাং পশ্ব বয়স্ত 1. রাগলেখাম্। 

প্রথমামিব পল্পবপ্রসূতিং, হরদগ্বস্থ মনোভবদ্রুমস্থ ॥ 
সপ পাশপাশি শি শা শশী পাশা কজাপপাশশীপিপাক্পিশ্শসসির 

দোহদের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন । এখন তোমার একটি চরণ দেওআমি উহাতে 
অনক্তক ও নূপুর পরাইয়! দিই। 

মাল। (স্বগত) হৃদয়! আর স্ুৃথে প্রয়োজন নাই। এই ত আতরণরপ 
বিভব উপ্রস্থিত। এখন আপনাকে কিরূপে বিমুখ করি? অথবা ইহাই আমার. 
চুর অবল্কারস্বরূপ হইবে। 

বকুলা। যৌনাব্লত্বন করিয়া কি বিতর্ক করিতেছ? এই তপনীয়াশোকের 
পুশোদ্গ্যের জন্য দেবী নিত্স্ত উৎসুক হইয়াছেন। 

রাজা। কি! এই অশোকদোহদের জন্য এই সকল আয়োজন? ,. 
পা আপনি কি জানেন না দেবী অকারণে ইহাকে অন্বঃপুরবেশ পরা- 

ন? 

মাল। তবে তোষার হস্তে চরণার্পণরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। (ই 
বলিয়া রণ প্রদানি)। 

বহুদা। অয়ি সাথি! ভুমি আমার দেহশ্বরপ। ( চরণসংসকারের অভিনস্)। 
যুছা।. বয়স! দেখ প্রিক্তষার পদতলে সরস অলক্তকরেখা সন্নিবেশিত 

| ইউাতে বোধ হইতেছে যেন) হরকোপানলে ভশ্বীভৃত॥কা মদেবরপ বৃক্ষের গল্প- 
ৃ : বৌ হইুয়াছে। 



১০৫২ কালিদাসের এ্থাবলী,। 

. বিদু। চরণাণুরূবো! তত্তভোদীএ অহিআরো উবক্খিতো। 
রাজা। সম্যগাহ ভবান্। ৃ 

নবকিসলয়রাগেণার্জপাদেন লা 

স্কুরিতনখরুচা ছো হস্তমর্ত্যনেন। 
অকুস্থমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়৷ বা, 

প্রণথমিতশিরসং বা কাস্তমার্জাপরাধম্ ॥ 

বিদু। পহরিস্সদি তত্ততোদী তুমং অবরন্ধং। 
রাজা। মুর্ধ। প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদরশিনো ব্রাহ্ষণন্ত। 

( ততঃ প্রবিশতি যুক্তমদা ইরাবতী চেটা চ) 
ইরা। হঞ্জে ণিউগিত্র ! স্থণামি বসো, মদে! কিল ইখিআজণস্ 

বিসেস্মগুণং ত্বি। অবি সচ্চো৷? অঅং লোঅবাদো ? 

নিপু। পঢ়মং লোঅবাদে!। এবব, সম্পদং সচ্চো সংবুত্তো। 
৩০ 

বিদূ। দেবী যালবিকার প্রতি (অশোককে চরণাধাতরূপ ) যে আদেশ 

প্রদান করিয়াছেন, তাহা চরণের অন্ুরূপই হুইয়াছে। 

এরাজা। তুমি ঠিক বলিয়াছ। মালবিকার অলক্তকরসার্ঘ চরণের রিমা 

নবপক্পবের ন্যায় ; নথের দীপ্তিতে উহ] শোঁভমান ; এই চরণ দ্বারা ইনি দোহদা- 

পেক্ষায় অবস্থিত অজাতপুষ্প অশোকরৃক্ষকে এবং নবাপরাধী প্রণতশর্ধ আমাকে 

প্রহার করিবার যোগ্য । ঃ 

বিদু। এই মাননীয় মালবিকা অবস্তই প্রণয়াপরাধী আপনাকে এবং এই. 

অশোকতরুকে ও চরণ দ্বারা আঘাত করিবেন অর্থাৎ মালবিকা আপনার প্ী 

হইবেন। 

রাজা। সিদ্ধিদর্শী ব্রাঙ্মণের বাক্য মন্তকে গ্রহণ করিলাম) (তুমি ব্রা? 

তোমার বাক্য অব্যর্থ; অবশ্ত আমি মালবিকাকে পত্বীরূপে প্রাপ্ত হইব)। 

(মদোন্মত! ইরাবতী ও নিপুণিকানারী চেটীর প্রবেশ) 

ইয়া! | .সথি নিপুণিকে ! অনেকের মুখে গুনিয়াছি। মদ ( গৌঁড়ী গ্রস্ত 

পানজনিত মত়ত।) নারীজাতির উৎরৃষ্ট অলঙ্কারদ্থন্প। এই লোকগ্রবা 

কিতা?  ঈ? রর 

নিপু , শাগে*লোক প্রবাদ ছিল, এখন সত্যই হইল। 



ইরা” অং মই জিণেহেণ। কহেহি কুদো দাণিং অবগ্িবব্ী 

গলনরং পড়মাগদো! ভটা ৭ বেত্তি। 

নিপু। ভট্টিণীএ অখগ্ডিদাদে পণআদো। 

ইরা। অলং পেবাএ। মজবথদং পরিগহিঅ ভগাহি। 

নিপু। গং বসন্তোস্মবুবাঅণলোলুবেণ অজ্জগোদমেণ কহিঅং। 

তরু তট্টিণী | 

ইর়া। ( অবস্থাসদৃশং পরিক্রম্য ) হঞ্জে মদেণ গিলাঅমাণং অস্তাণং 

ান্ুউত্রস্স দংসণে হিঅঅং তুবরাবেদি, চলণ! উণ গ পসরস্তি। 

নিপু। গং পত্বদ্ধ দোলাঘরং। 

ইরা। গিউণিএ! অজ্জউত্তে! এখ ণ দীসদি। 

নিপু। ভট্ট আলোএছু ! পরিহাসণিমিত্বং কহিং বিগৃঢ়েণ ভ্টিপা ' 

ববং। অক্গেবি ইমং পিঅঙ্গুলদাপরিক্ধিত্তং অসৌঅসিলাপট্টঅং 

বিযামা। 

ইরা। আমার প্রতি স্নেহ হেতু সন্তোষকর কথ। বলিও না; এধন বজ। 

নাগৃহ কোথায়,কিরূণে জানিব? স্বামী দোলাগৃহে অগ্রে আসিয়াছেন কি না ৰা 
নিপু। ভ্টিণীর * প্রণয় অধও; ( আপনার প্রতি মহারাজের পূর্ণ অনুরাগ? 

তবাং দৌলাগৃহে মহারাজ অগ্রেই আসিয়াছেন। 

ছ্না। আনুগত্য প্রদর্শনের আবশ্যক নাই? পক্ষপাতণ্ন্য হইয়। কথা বল। 

মিপু। বসস্তোৎসবে ( ততুললড্ডকাঁদি ) উপহার প্রাপ্ত হইবার লোতে 
টা গৌতম বলিয়াছেন, রাজা অগ্রেই দোলাগৃহে আগমন করিবেন। অতএব 

ভান তরান্িত হউন । 
 ইরা। (অবস্থাসৃশ পরিক্রমণ পূর্বাক ) সখি! যগ্যপানঙ্জনিত যত্ততা। হেতু 
চারা আমার হৃদয়ই আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। 

ঘি (মত্ততা হেতু) চরণদ্য় দ্রুতগঘনে সমর্থ হইতেছে না। 
নিগু। এই যে আমরা৷ দোলাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। 
 ইা। নিপুণিকে! আর্ধগু্রকে ত দেখিতেছি না? | 
দি?ু। অবস্তই দেখিতে পাঈবেন। গরিহাস করার জন্ত হয়ত রি 

জাতি রাজপন্থীকে সাটিকীধছে। 



১৫৪ কালিদালের এম্থাবলী। 

ইরা। তহ। 
নিপু। (বিলোক্য) ওলোঅছু ভ্িণী। চদস্কুরং,. বিচি 

অন্ধাণং পিবীলিআহিং দংসিদং। 

ইরা।. কিং বিঅ? 

মিপু। এসা অসোঅপাদবচ্ছাআএ মালবিআএ বউল্লাবলিআ! টরণা 
লঙ্কারং পিব্বত্তেদি। 

ইরা। ( শঙ্কাং রূপয়িত্ব! ) অভূমী ইঅং মালবিআএ। কহুং এ 

তকেসি? | 
নিপু। তকেমি দোলাপরিব্ভংসিদাত্র সরুঅচলণাএ দেবীএ অসো- 

অদোহলাহিআরে মালবিআ গিউত্তেত্তি। অগ্রহা কহং দেবী সঅংধারিদং 
এদং পেউরজুঅলং পরিজণস্স অবতণু জাপিস্সদি। 

ইরা। মহদী মে সংভাবণা । 

ফোন স্থামে গোপনে অবস্থিতি করিতেছেন । আমরাও এই প্রিযঙুলতাব্যাধ 

 আশোকশিলাপটে প্রবেশ করি। 
ইরা। তাহাই হউক। ৃ 

নিপু । (চারিদিক্ দেখিয়া) ভটিণী দেখুন, চুতাছ্থুর অন্বেষণ করিতে গিয়া 

পিপীলিকা আমাদিগকে দংশন করিল । | 

: ইরা । কিরূপ? 

: নিপু । অশোকচ্ছারায় বসিয়া বকুলা বলিকা যালবিকার চরণে অরঙ্কার ৭1 

ইয়াদিতেছে। , 
ইরা। (শঙ্ঝার অতিনয় করিয়া) যালবিকার পক্ষে ইহা কর্তব্য নে। তু 

ফি বিবেচনা! কর? রঃ 

_মিপু। আমার বিবেচনার বোধ হয়/দৌল! হইতে পতিত হইয়া ধা 

চয়াণে বেদনা বোধ হইয়াছে; সেই জন্যই মালবিকাঁকে অশোকদোহদের জ 

নিত করিয়াছেন। তাহা না হইলে যে নুগুর তিনি 

তাহা পরিজনকে ধারণ করিতে আদেশ দিবেন কেন? 



মালরিকাযিমিত্রম, | ১০৫৫ 

নিপু । কিং ৭ অগ্রেসীঅদি তট্টা। | ২. 
“ইরা। "হঞ্কে! মে চলগা অগ্গদো। ৭ পবঠঠস্তি। মদে মং বিষধা- 

রদি। আসঙ্কিদস্স দাব অন্তং গমিস্সং। 

(মানবিকাং নিরপ্যাত্বগতম্) ঠানে কৃখু কাদরং মে হিজঅং | 
বকু। (মালবিকায়ৈ চরণং দরশ্্তী ) অবি রোঅদি দে রাঅরেহা- 

ব্নাসো। 

মাহ। হলা, অন্তণো চগ্পণং তি লজ্জেমি ণং পসংসিহুং। কেণ 
দাহণকলাএ অহিবিণীদাসি । 

বকু। . এখ কৃথু ভট্টিগো সিস্সন্গি। 

বিদু। তুবরেহি দাণিং গুরুদকৃখিণাএ। 

পন পপ আপ 

নিগু। আপনি স্বামীর অন্বেষণ করিতেছেন না কেন? 

ইরা। সথি! আমার পদঘয় আর অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। মত্ত 
গামাকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। (যদি বল, তবে নিবৃত্ত হইতেছ না কেন?, 
তাহার উত্তর এই যে, ) সন্দেহের শেষ করিতে হইবে । (রাজ। মালবিকাকে 
দিয়। তাহার প্রতি অস্ুরাগ প্রকাশ করেন কি না) আমার মনে এই ষে সন্দেহ 
িয়াছে, সে সনেহ দুর না করিয়া ক্ষান্ত হইব না)। আমার হৃদয় যে সনিষ্ক 
ই়াছে।তাহা যুজিবিরুদ্ধ নহে। (রাজাকে লুন্ধ করিবার জন্তই মালবিকা৷ নির্জনে 
ঘামিয়া বেশবিন্তাস করিতেছে ** অধিকন্তু রাজারও তাহার প্রতি অন্থরাগ জন্বি- 
বারমন্তাবন1)। 

বরুলা। (মালবিকাকে চরণঘয় দেখাইয়া ) এই তোমার একপদে অলভ্- 
রাগ রঞ্জিত করা হইল, ইহা কি তোমার গ্রীতিকর হইয়াছে? 
মাল। নিজের চরণ? সুতরাং প্রশংস! করিতে তু বোধ হয়। এই অন- 
রে তোমাকে কে শিক্ষা! করাইয়াছে? ( অলঙ্করণকার্ধ্য হুম অতিশয় 

পূণা)। 

বলা। একার্ষ্যে আমি ভর্তার শিল্ভা। মিরা 
্। এখন খকুদক্ষিণাদানের জড় বাদ্থিত হ্ও। (রাঙ্গাকে মাবিকা 

দীর্ঘ হততবা স্ঞ্ ১ । 



১০৫৬ কালিদাগের প্রস্থাযলী। 

মাল। দিটিঅ। ণ গবিবদাসি। 
“বকু। উবদেসাপুজূবে চলণে লন্ভিঅ দাণিং গবিবা' ভবিদ্স! 

(রাগং বিলোক্যাত্বগতম্) হস্ত লিন্ধং মে ছুখং। (প্রকাশম্) সহি 
একস্স গে' চলণস্স অবসিদো রাঅণিক্খেবো। কেবলং মুহমারদো 
ল্তইদবেবা। অহবা পবাদং এবব এদং ঠাগং। 

রাজা। সখে! পশম! 

আর্্রালক্তকমন্তাশ্চরণং মুখমারুতেন বীজয়িতুম্। 
প্রতিপন্নঃ প্রথমতরঃ সংপ্রতি সেবাবকাশো মে ॥ 

বিদু। কুদো দে অণুস ? চিরং ভবদা এদং কমেণ অথুভবি- 

দববং | 
সপ পপর 

শিপ পাপ 

মাল। সৌভাগ্যবশে তুমি এরপ প্রসাধনকার্ধেয নিপুণা হইয়াও গর্িত] হও 
না। (তোমার গর্ধ নাই বলিয়। তুমি প্রশংসার পাত্রী )। 

বকুলা। উপদেশানুরূপ তোমার এই নৃত্যাদি শিক্ষার উপযুক্ত চরণের তুল 

.চরণ প্রাপ্ত হইলে গধ্ধবিত হইতাম । (প্রসাধনকার্ষেয আমার নৈপুণ্য আছে বলিয়া 
আমি গর্ব করি ন।) কিন্তু তোমার পদঘ্য় যেরূপ মনোহর, যদি এইরাপ চরণ 
জামার হইত, তাহা হইলে গর্ব অন্ুতব করিতাম। যখন আমার চরণ মেরগ 
নচ্ছে,তখম গর্ব হইবে কেন? তুমিই বরং গর্ব করিবার যোগ্য পাত্রী।) (মাথ- 

বিকার চরণরাগ দেখিয়। স্বগত ) অহো!! রাজার দৃতীকার্ধ্য আমার সফল হইদ। 

(প্রকান্ডে) সখি ! তোমার একটি চরণে অলক্ঞক বর্জন কর! শেষ হইয়াছে) এখন, 

(শোষণার্থ ) ফুৎকার প্রদান কর! কর্তব্য । পরস্ত এখানে প্রবল বাহু বাহিত 

হইতেছে; (্ুতরাং অধিক ফুৎকার দ্বিবারও প্রয়োজন নাই)। 

রাজ]। সখে দেখ, মালবিকার আর্্র অলক্ঞকরপ্রিত চরণ ফূৎকার দাঃ 
শোষণ করিলে, আমার কর্তব্য প্রথমসেবাবসরই সম্পাদিত হইবে অর্থাৎ মি 

নে উহা & চরণ সেবা করিব ইহাই জামার কর্তব্য ছিল, কিন্তু বুলাবপিক 
সেই কার্য্য সম্পন্ন করিল )। নু 

বিদু। ফেন আর অন্তাপ করিতেছেন ? গণি চিন ও কাল 

বেন।; (মাঁগযিকা আপনার তারা হবেই হইবে; সুরা জাগনি 
র্ 
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বক। হি, অরুণং সদপন্তং বিঅ পোহদি দে চলণং। সব্বহ! : 

নো অস্কপরিবট্টিণী হোহি। 
(ইরাবতী নিপুণিকামবেক্ষতে ) 

রাজা। মমেয়মাশীঃ। 

মাল। হলা, মা অবিণীয়ং মন্তেহি। 

বক। মন্তিদববং এবব মএ মন্তিদং 

মাল। পিআ কৃখু মহং তব। 

বকৃ। ণ কেবঙ্গং মম। 

মাল! কস্স বা অধ্স্স? 

নক। গ্রন্থ অহিণিবেসিণো ভক্তণো বি। 
মাল। আলিমং মন্তেসি! এনং এবব মই ণথ্ি। 

শিলা পট ০ শো ৩১ ৩ তি স্পা সর নী উদ -২- ॥ শা টিটি শী শন শত শশী ৩ 2 শী পাটি শিশীশাটাত িশীশাশ সিসি 

নকলা । স্থি! তোমার পন অকশবর্ণ শদদলের গায় শোভা পাইতেছে। 

তুসি সরদ্গ্রকারে পতিক্লোড়শাধ়িনী হও। 

(নিপুণিকাৰ প্রতি ইরাবতীর ইঙ্গিত ) 

রাঙজা। (আমার মনোমতরূপ কথা বলাতে) বকুলাবলিকার এই কথা 

মামার পক্ষে আশীর্বাদম্বরূপ হইল | 
মাল। সথি! বিনয়শূন্ত কথা বলিও না। 

বকুলা। যাহা বলা মুক্রিযুক্ত,তাহাই বলিয়াছি। (ইহাতে কোন দৌষ:নাই)। 
মাল। আমি তোমার প্রিষ্বতম! (ন্নেহপাত্রী); (সুতরাং যাহাতে আমার 

যনে বেদনা জন্মে, সে কথা “লা তোমার অন্ৃচিত। কারণ, রাজচক্রবর্তীর পড়্ী 
ইত্যা আমার পক্ষে অসম্ভব )। | 

বকুলা। তুমি কেবল আমারই স্বেহপাত্রী নও । 

মাম। তবে আবার কাহার? 
বরৃলা। গুণপক্ষপাতী রাজারও তুমি প্রিয়তম] | 

মান। তুমি অলীক কথুবলিতেছ; আমার সেরূপ ৭ নাই। ঢ্ উগতী সাকিন রী দেরণ ণ কোথায় বে, আমি রানার, হি ) ১ 
&.. তা 
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বকু। সচ্চং তুহ ণখি। ভ্কুগো কিসেম্ব বরপতুরেহথ দীসই অনেত্র। 

নিপু। পঢ়মং গণিদং বিঅ হদাসাএ উত্তরং। 

বকু। অণুরাআো অগুরাণ্েণ বচ্ছেট্বেবাত্তি স্থঅণবণং পমাণ, 
করেহি। 

মাল। কি অন্ুণো ছন্দেন মন্তেসি। 

বকু। গহিণহি। ।ভত্তণো কৃখু ঞদাণি পণঅমিছুআণি অক্খরাণি 
বন্তস্তরিদাণি। 

মাল। হল! ! দেবীং চিন্তিঅ ণ মে হিঅঅং বিস্সসদি | 

বকু। মুদ্ধে! ভমরসংপাদে! ভবিস্সদি পি বসন্তাবদারসববস্সং কিং 
ণচুপপসবা! আদং সিদবেব। ? | 

. মাল। তুমং দাব ছুজ্জাদে মচ্চন্তং সাহামা হোহি। 
১ পপ আক পপ পা পাপা ১০ শা চে » পে পিশীীপাতপিত ৯ 

বকুলা | তোমার.গুণ নাই রি | মহারাজের রী দা অঙ্কেই তাহা 
প্রত্যক্ষ হইতেছে । (তোমার কন্ঠ চিন্তা করিয়া মহারাজ দিন দিন কশ ও গাু- 

বর্ণ হইতেছেন? যদি ভোমার গুণ না থাকিত, তবে তোমার প্রতি তিনি কেন 

এত অনুরাগী ও পক্ষপাতী হইবেন? ) 
| নিপু। খলম্বভাব! বকুলাবলিকার শেষ কথা সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। 

বকুলা। অনুরাগ অন্ুরাগের দ্বারাই পরীক্ষা করিতে হয। এই ঞথায় 

বিশ্বাস কর। 

মাল। তুমি কি নিজ অতিগ্রায়মত কথা রড ? 

বকুলা। ন! না। এ সকল নিশ্চয়ই স্বামীর অনুরাগীকোমল উক্তি; তিনি নিজ 

মুখে না বলিয়া গৌতমের মুখে এ কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। 
মাল। সথি! দেবীকে ম্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিশ্বাদ করিতেছে না। 

(রাঞ্জহন্তে আমি আত্মসমর্পণ করিব, এ বিষয়ে দেবী আমার চিরবিরোধিনী । 

জুতরাং আঁমি যে মহারাজের অঙ্কশায়িনী হইব, ইহা! আমার হৃদয়ে বিশ্বাস হই" 

তেছে না) | 

বদ | মৃঢ়ে! ত্রমরেরা অন্তরার হয় বলিয়া কি বসন্তকালীন নবীন নহকার- 

িরোভূবপ কষ্জিবে না? 
- মান? তবে ছুমি আমার এই বর্তমান বিগ সহায় হও। (এখন কিঃ 
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রক | বিমদ্দস্থরহী বউলাবলিআ কৃখু আঠং। 

বাজা। সাধু, বকুলাবলিকে ! সাধু 

ভাবজ্ছানানন্তরং প্রস্থান, 

প্রত্যাখ্যানে দযুক্তোন্তরেণ। 

বাক্যেনেয়ং স্থাপিতা গ্গে নিদেশে, 

স্থানে প্রাণাঃ কামিনাং দৃত্যধীনা;ঃ। 

ইরা। হৃপ্রে! পেক্খ কারিদং এবব্ বউলাবলিআাএ এদন্মিং পদ্দং 

মালবিআএ। . 

নিপু। ভট্টিণি! ণিববিআরস্স উইদো! উবদেসে!। 
ইরা। ঠাণে ক্খু সঙ্কিদং মে হিঅঅং। গিহীদণ্থ অনন্তরং চিন্তু- 

ইদ্সং | | | 
শশী ৮ ৩ পপিপীাপিপপাপিসপে ৯ ৮ াপিশশাশশ শীট পাপী সিট ১তপীশি শেপ 

কর্তব্য, তাহা স্থির করিতে ন! পারিয়া আমি বিপন্লা হইগ়াছি; অতএব তুমি সঙ 

বুক্ত দিয়া আমার সাহাব্য কর)। 

বকুলা। আমার নাম বকুলাবলিকা; বিপৎপীড়া উপস্থিত হইলে আমি 

ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকি | ( বকুলপুগ স্বতাবতঃ সৌরভসম্পন্ন ; তথাপি ষদি 

তাহা ঘর্ষণ করা যায়, তাহ। হইলে অধিকতর সৌরভসম্পন্ন হয়। আমিও সেইরূপ 

বভাবতঃ চতুর ; তাহার উপর খৈর্ধ্যাবলম্বন করিলে বিশেষরপ বিবেকশালিনী 

হই; সুতরাং আমার উপদেশের অনুসরণ করাই তোমার পক্ষে শ্রেয় )। 
রাজা। সাধু বকুলীবলিকে ! সাধু! আমার অতী্টপৃরণে মালধিকার মত 

আছে। ইহা বুঝিবার পর বকুলাবলিকার এইরূপ বাক্য প্রয়োগ যুজিযুক্ত হইয়াছে :. 
- স্বার প্রত্যাখ্যান করিলেও এ কথা বলা অসঙ্গত হয় নাই; এই প্রকার উত্তর '. 

যন বকুলাবল্লিকা মালবিকাকে আপনার নির্দেশে স্থাপিত করিয়াছে । কামার্থ ' 

ির প্রাণ যে দৃতীদিগের অধীন, তাহা সব্বথা সঙ্গত | 

ইরা। সখি! দেখ, বকুলাবলিকা মালবিকাকে নিজ আদেশপালনে,স্ 
'রিতে উদ্ভম করিতেছে । ূ | 
নিপু। ভটটরণি! দৌত্যকার্ধ্ে এ প্রকার উপদেশ দেওয়া ঙ্গত। | 
ইরা। আমার ভ্বঘয় যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা ঠিক। অস্যুপর, ধাহ 

্্্ (ইহমদের উদ্য় মা লিচ্চাল টয়া তাধ ) ভাজা চি! আসন হি 
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বকু। এসো ছুরীওবি দে পিববত্তপরিকল্মা চলগো। জার ঈং 
সণেষ্টরং করেমি। (নাট্যেন নৃপুরযুগলমামুচা ) হলা ! উঠঠেছি, জঙো। 
অবিআসইত্ডিঅং ণিআোজং দেবীএ ণিওঅং অনুটিঠঠ। 

_ ( উভে উত্তিষ্ঠতঃ ) 
ইরা । স্বদো দেবীএ ণিআজো । ভোছু দাণিম্। 

বকু। এসো উবারূটরাআ উবভোজক্খমে পুরদো দি বিঠঠদি। 
মাল। ( সহর্ষম) কিং ভট্টা ? 

বকু। (সম্মিতম) পদাব ভট্টা। অসোঅসাহাবলম্বী পলপবপ্তচ্চও 
আন্ংসেহি দাব ণং। 

(মালবিকা বিষাদং নাটয়তি ) 

বিদ্ু। কিংস্বদং ভবদা? 

রাজা । সখে! পর্য্যাপ্তমেতাবতা কামিনাম্। 

. অনাতুরেণোতকহ্টিতয়োঃ প্রসিধ্যতা, 
সমাগমেনাপি রতির্ন মাং প্রতি। 

ধুলা | তোমার দ্বিতীয় চরণেও অলক্তক দেওয়! শেষ রী । এখন রন নূর 

পাইয়া দিই। (নৃপুরযুগল পরাইরা) সখি! এখন উঠ, অশোকাদোহদের 

কাধ্য করিয়। দেবীর আদেশ পালন কর। 

( উভয়ের গাত্রোথান ) 

ইর1। গুনিলে, দেবীর আদেশ ? যাহা হউক; এখন দেখি, অতঃপর আ 

কি হয়। 

বকুলা। এই রক্তবর্ণ, উপভোগযোগ্য (শিরোভূষণের বা সুরতসঞ্চো?' 

যোগ্য ) পদার্থ তোমার সম্মধে বিষ্ভমান। 

যাল। কি? স্বামী? 

বকুলা। (ঈষং হস্ত করিয়া) না, স্বামী নহেন; অশোকশাথাবলম্ব পঞ্' 

গন্ছন্মখে বিদ্যমান ; উহা ঘবারা কর্ণতৃষণ সম্পাদন কর। 

( মালবিকার বিষাদাভিনয় ) 

ক্ষ ইনার পরযযাগ। ক জন উৎকণ্ঠা 83০37. ১ 
717774 সর 



মালবিকাগরিমিত্রমূ। ১5৬১ 

পরম্পরপ্রাপ্িনিরাশয়োর্বরং, 

শরীরনাশোহপি জনানুরাগয়োঃ ॥ 

( মারাবিকা রচিতপল্লবাবতংস। সলালমশোকায় পাদং প্রহিণোতি। ) 
রাজা। বয়ন্থয ! 

আদায় কর্ণকিসলয়মস্মাদিয়মত্র চরণমর্পয়তি। 

উভয়োঃ সপৃশবিনিময়াদাত্বানং বঞ্চিতং মন্যে ॥ 

মাল। বামো ক্খু এদো অপোআো জো ববঞ্জমং পমাণীকদুজ কুস্মু- 

ঈগমং গ দংসেদি। আবি ণাম অঙ্গাণং সম্ভারন। সফল হবে ? 

ূ রক। হলা! পথি দেদাসো। অয়ং জ্জেব ণিগ্শুণো অসোজো 

নুগ্গমমন্তুরো! হবে, জো দে চলণসক্কারং লস্তি-দা। 
বাজী। আনেন তনুমধায়া মুখরনূপুরারাবিণা, 

নবানুরুহকমলেন চরণেন সম্ভাবিতঃ। 

মশোক! বদি সগ্ভ এব মুকুলৈর্ন সম্পংস্থাতে, 
মুধা বহসি দোহদং ললিতকা মিসাধারণম্ ॥ 

সথে! 8: প্রবেউ এমিচ্ছামি | 

মার এক জন উৎকঠা কুল; এক্প বিষমভাবস্থ নায়ক. নায়িকার সংযোগ ঘটিলে। 
পাহা আমার মতে স্ুসংযোগ বলিষবা বোধ হরনা। কিন্ত ঘদি দুই জনের অন্থরাগ 
দ্যাঁণ হয়, অথচ মলনের জাশা ন। থাকে, সে অবস্থায় প্রাণবিষোগও শ্েয়সকর | 

(মালবিকার প্লবালস্কার ধারণ এবং লীলাসহকারে অশোকের 

'প্রতি চরণাঘাত ) 
রাজা! বধস্ত! এই মালবিকা অশোকরক্ষের নিকট হইতে কর্ণ 

নই ইহাকে চর্ণাঘাত করিলেন । ইহাদের উভয়ের সমান বিনিময় হেতু আি 
ঘাপনাকে বঞ্চিত মনে করিতেছি । (আমি ইহাকে কর্ণভৃষণ দিতে পারিলাঃ 
দা টরণাধাতও প্রাপ্ত হইলাম না; সুতরাং আমি বঞ্চিত হইলাম )। | 

নাল। এই অশোক আমাদিগের প্রতি প্রতিকূল । রমণীটরণাঘাত ৰং 
ইইয়াও এই অশোকে পুষ্পোগগম হইল না। আমাদিগের উদ্যোগ কি সফল হইবে 
| বুলা। সখি! তোষার দো নাই। ঘি তোষার চরাখাত পা 
শি ু টিত করিতে বিশ্ব করে) তাহা হইলে এই শোকই ক' ন্ 
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দু। এহি ণং পরিহাসইস্সং | 
( উভৌ প্রবেশং কুরুতঃ ) 

নিপু। ভ্টিণি! ভট্টিণি! ভট্টা এখ পবিসদি। 
ইরা। এদং মম পঢ়মং চিন্তিদং হিঅএণ। 
বিদু। (উপেত্য) হোদি। জুত্তং ণাম অত্তভোদি পিঅবজস 

অসোঝো বামপাএণ তাড়ইদং। 
উভে। ( সসম্ভ্রমম্) অন্মো তট্টা। জেছু জেদ ভট্টা । 
বিদু। বউলাবলিএ! গিহীদণ্ধাএ তুএ অন্তভোদী ঈরিসং অবিণং 

করম্তী কীস ণ ণিবারিদা | 

রাজা। হে অশোক! কুশমধ্যা মালবিকা শব্দারমান নুগুরশোভিত ম 
রশ্ুটিত পন্মবৎ কোমল চরণ দ্বারা আঘাত করাতে তুমি সগ্মানিত হা 
তাহাতেও যদি তুমি সম্ভঃ পু প্রস্ুটিত না কর,তাহা হইলে কাধার্ড ব্যক্তি যে 
বৃথা রমনীর চরণাঘাত বহন করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা যালবিকাঁর পদাধাত বহ 
করিলে । সখে! ইহার্দিগের উভয়ের যে কথপোকথন হইতেছে, উহা বে 

হইলে এ স্থানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছ। করি । 

বিদু। আম্ুন, মালবিকাকে হাসাইব। (আর কগপোঁকখনসমাপ্ড পরমা 
বিলম্বের প্রয়োজন নাই )। 

( উভয়ের প্রবেশ ) 
নিপু । ভটিপি! তটিণি! রাজা অশোককুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। 
ইরা। আমার হৃদয় ইহ। পূর্বেই চিন্তা কায়র। রাঁথয়াছে। 
বিদু। (নিকটবন্তী হইয়া) মাননীয় প্রিয় বয়স্য নিকটে থাকিতে অশোক 

বামপদ হ্বার তাড়না করা কি সঙ্গত হইয়াছে? 
উভয়ে। ( সসন্ত্ষে ) এ কি, স্বামী? মহারাজের জয় হউক, মহারাজে 

কয় হছউক। 

বিদূ। বকুলাবলিকে ! তুমি ত সকল বিষয়ই অবগত আছ) তবে রা 

তুমি যাননীয়া মালবিকাকে ( অশোকরৃক্ষে পাদপ্রহাররূপ ) অভিনয় (ব্যবহার, 
করিতে নিষেধ করিলে না? (এই অশোকরক্ষ নিরপরাধী, ইহার গ্রতি রাধা 

করা শিষটাচারবিরুদ্ ৷ তুমি রাজার জাঙ্ঞা প্রা হইয়া লকলই জান? পো 
ককে গদীাত না করিয়া বরং রাজাকে পদাধাত করাই, মালবিকার উচিত [৬ 
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( মালবিকা ভয়ং রূপয়তি।) 
নিগু। ভট্টিণি ! পেক্খ, কিং পউত্তং অজ্জগোদমেণ। 

ইরা। কহং কৃথু বঙ্গবন্ধ, অগ্নহা জীবিস্সদি। 

বকু। অজ্জ, এসা দেবীএ ণিআোঅং অনুচিট্দি। এদস্সিং অদি- 

। পরবদী ইঅং | পসীদছু ভট্টা। 

( ইতি আত্মন1 সহৈনাং প্রণিপাতয়তি) 

রাজা। যছ্যেবমনপরাদ্ধাসি। উত্তিষ্ঠ ভদ্রে! (হস্তেন গৃহীত্বোথা- 

তি)। 
ব্দি। জুজ্জদি দেবী এখ মাণা ইদববা | 

রাজা। (বিহন্ত ) 
কিসলয়গ্নদোধিলাসিনি কঠিনে নিহিতনম্ত পাদপন্থান্ধে। 

চরণম্য ন তে বাঁধা সম্প্রতি বামোরু ! বামস্থ। 

( মালবিক] লঙ্ভাং নাটয়তি ) 
২ তি তশিশীশোশিীশিশীশীশাসি পিপিপি পেশা ০০১ ০, ্ রঃ 

(মাললবিকার ভয়ের অভিনয়) 

নিগু। ভট্টিণি! দেখ, আধ্য গৌতম কি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
ঈরা। এই দ্বৃণিত ব্রাঙ্গণ এরূপ না করিলে কি প্রকারে জীবিকা নির্বাহ 

বে? 

বুলা। আর্য! ধারিণী দেবীর আদৈশেই মালবিকা অশোকরৃক্ষে পদাধাত 
যাছেন। এ বিষয়ে ইনি পরাধীন; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন । 

(মালবিকা ও বকুর্গীবলিকার রাজাকে প্রণাম) 
রাগা। যদি তাহাই হয়, (যদি ধারিণী দেবীর আদেশেই পদপ্রহার করিয়। 
ঈ) তাহা হইলে. ভদ্রে! গাঝক্রোথান কর। তোমার কোন অপরাধ নাই। 

বলিয়া মালবিকার হাত ধরিয়| উত্তোলন )। | 
বি। আপনার কথাই ঠিক । অশোকবৃক্ষে পাদপ্রহারবিষয়ে দেবী ধারিণীর 

খ আমরা রক্ষা করিলাম । 
াা। হেবিলাসিনি! হে বামোরু ! কঠিন বৃক্ত্বদ্ধে পল্নববৎ কোমল 
পি নিক্ষেপ করিতে সংপ্রতি কি তোমার চরণে বেদনা বোধ হয় নাই? 

'.(মানবিকার লল্দাগরকাশ ) 

সপপিপপা শশী শি 
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ইরা । অহো ! ণবণীদকগ্লহিঅ] অজ্জউত্তে। |. 

মাল। বউলাবলিএ! এহি, অগুচিট্টিদং অন্তণো ণিআেতং টকা, 

নিবেদেন্ধ। 

বকু। বিধবেহি ভট্টারং বিসাভ্জেহি ভি । . 

রাজা। তদ্রে! যাশ্তসি। মম তাবঢ়গুপন্নীবসরমর্থিত্বং শয়তীম। 

বকু। অবহিদ স্তণাহি। আণবেছু ভটটা। 

রাজা । ধুতিপুষ্পময়মপি জনে বরাতি ন তাদৃশং চিরাৎ প্রভৃতি, 

স্পর্শীম়তেন পৃবয় দোহদমন্তাপ্যনন্যরুচেঃ | 

ইরা। *( সহসোপস্ত্য ) পুরেহি পুরেহি। আসোআকুনুমং 

দংসেদি। অঅং কৃখু উপ ণ পুফফই ফলইজ্জেব | 

ইরা । আহো। আধ্যপুল্রের ছদর নবনীতের ন্যায় কোমল । 

মীল। বকুলাবলিকে ! আইস, দেলীন আদেশ গ্রতিপালিত হইয়াছে, এ 

কথা তাহার নিকট গিয়া নিবেদন করি। 

বকুলা। স্বামীকে বল ষে, “বিদায় দিন।' (প্রভুর অন্মমতি না লইঘা গমন 

করা গ্যায়সঙ্গত নহে )। 

রাজা। এত দিন সেরূপ অবসর ঘটে নাই বলিয়া আমার প্রার্থনা জানাইতে 

পারি নাই; এখন অবসর উপস্থিত হইল; অতএব আমার প্রার্থন! শ্রবণ বাঁধ) 

পরে যাইবে। চির 

বকুলা। অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। প্রভু আদেশ করুন! 

রাজা । কেবল যে অশোক তোমার নিকট দোহদলাতের প্রত্যাশায় ছিল 

তাহ। নহে। এই ব্যক্তিও (আমিও) বনকালসাবধি (তোমাকে প্রথম দর্শন করিয় 

অবধি ) ধৈরয্যরূপ পুষ্প ধারণ করিতে পারিতেছি না। অতএব অমুতোগম দেহ 

স্পর্শ বারা অনন্যরূচি ( একমাত্র তোমাতে অন্ুরক্ত ) এই ব্যক্তির দোহদ ( অপি 

নাম ) পূর্ণ কর। 

ইরা । ( সহসা নিকটবর্ঠিনী হইয়া) পুর
ণ কর, পুরণ কর । কী 

প্রার্ণন করিবে না; কিন্তু এই রাজ! ক্াপি পু্প ধ
ার ভ্ঞাবন না, পরন্ত 

সত 

রখ . ৬ নি 

উৎপাদন করিদেন। 
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( সর্ব ইরাবতীং দৃষ্ট] সন্তান্তাঃ ) 
রাজ] । ( অপবাধ্ধ্য ) বয়স্য ! কা প্রতিপত্তিরত্র ? 
বিদু। কিং অশ্নং। জঙ্ঘাবলং এবব সরণম্। 
ইরা। সানু বউলাবলিএ! সাহু! তুএ উবকন্ত'। দাশিং করেছি 

সফলপ পথনং অজ্জউন্তং | 

উভে। পসীদছু ভট্টিণী। কাজো অঙ্গে ভট্টিণো পণঅপরিগ্- 

গহস্স। [ ইতি নিক্ষান্তে। 
ইরা। অবিস্সসণীআ পুরিসা। অন্তণো বঞ্চণবঅণং পমালীকরিঅ 

বাহজণগীদগহীদরচিন্তাএ হরিণীএ বিঅ পদং ণ বিগাদং | 
বিদু। ( জনান্তিকম্) ভো পড়িবজ্জেহি কিংপি উত্তরং। কিং ণ 

ভথই পউদআন্দমুলে বিবহিএ বিমহিদেণ কুন্তীলেণ সন্ধিচ্ছেদেো সিকৃখিদ- 
ব্বোণ্ডি” বত্তববং হোদ্দি। ৃ 

( ইরাবতাকে দেখিয়া সকলের ব্যস্তসমস্ত হওন) 

| বাজা। | অপবারিত হইয়1) বরস্য। এখন কি কর কর্তব্য? 

বি। আরকি কর্তব্য? এখন জঙ্ঘাবলই কর্তব্য । (পলায়নই শ্রেয়ঃ )।. 
ইরা। বকুলাবলিকে ! সাধু! ভাল কান্জই করিয়াই। এখন আর্যযপুক্তকে 

ূ্মনোরথ কর। ও ও 
উভয়ে। তটিণী প্রসন্ন হউন রাজার প্রেম আকর্ষণের যোগ্যতা আমাদের 

কাহারও নাই। , [ উভয়ের প্রস্থান। 
ইৰা। হরিপী যেমন ব্যাধের সঙ্গীতে আকু্চিতত হইয়! তাহার নিকট উপস্থিত 

হয়, পরে মর্মপীড়া। প্রাপ্ত কইয়া থাকে; আমিও সেইরূপ রাজার প্রতারণাবাকে 
বশবাদ করিয়া এখানে আগমন পূর্বক মর্মগীড়ায় আহত হইলাম। রাজা আমাকে 
বণিয়াছিলেন, 'প্রিয়ে! অস্ত তুমি প্রমদবনে যাইও, আমরা উভয়ে তথায় যাই ৮: 
দেই কথায় বিশ্বাস করিয়া! এখানে উপস্থিত হইয়া কেবল মর্শযাতনাই প্রান্ত 
হইলাম। ০ 

ব্দি। (জনাস্তিকে ) এখম কি উত্তর দেওয়া যায়, স্থির করুন। ির্ 
নদীজলদধীপে কোন চোরকে ধরিয়া প্রহার করিলে, চোর যেমন মেই প্রহার 
ধার দেহের সনধিস্ান কর্তন করিয়া পলায়নের ইচ্ছা! করে, আমিওসেইয়গ 4 

কাটি...) | 1.1 2০ 
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রাজা। শ্ুম্দরি! ন মে মালবিকয়া কশ্চির্থ;। ময়] ত্বং "চিরয়- 
সীতি যথাকথঞ্চিদাতা বিনোদিতঃ। 

ইরা । অবিস্সসণীআোসি। ণ মএ বিশ্নাদং ঈরিসং বিণোদবথ অং 
অজ্জউত্তেণ উবলদ্ধং ত্তি। অগ্রহা ছুক্খভাইনীএ এবব ণ করীয়দি। 

বিদু। ম! দাব অন্তভোদো দক্ধিপ্নস্স উবরোহং করেহি, সমীবদিট- 
ঠেণ দেবীএ পরিচারি ইথিআজঅণেন সংকহাবি জই বারীঅদ্ি এখ তং 
এবব পমাণং। 

ইরা। ণং সঙ্কহা ণাম হোছু, কিংত্তি অন্তাণং আআসইস্সং। 

[ ইতি রষ্ী প্রস্থিতা। 
রাজ। ( অনুসরন্)। প্রসীদতু ভবতী। 

নিক্ন স্থান্তে তোমাদের কর্তৃক নিপতিত হইয়া স্বীকূত সদ্ধিতঙ্গ পূর্বক স্থানান্তরে 

প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করি। ইহাই এখনকার উত্তর। 

রাঞা। সুন্দরি! মালবিকায় আর আমার কোন প্রয়োজন নাই । তোমার 

আদিতে বিলম্ব দেখিয়া আমি কোন প্রকারে আত্মবিনোদন করিতেছিলাম। 

ইরা। ( বিদৃষকের প্রতি ) তুমি অবিশ্বাসী। আর্ধ্যপুক্র যে মালবিকারণ 

বিনোদনবন্ত গ্রাণ্ত হইয়াছেন, তাহ! আমি জানিতাম না। জানিলে, এই দুঃখ- 

ভাগিনী আমি এখানে উপস্থিত হইতাম ন]। 

'বিদু। সকল ভার্ধ্যার প্রতিই মাননীয় রাজার সমান অন্থ্রাগ ; অতএব এ 

বিষয়ে কোনরূপ বাধা গ্রদদান করিবেন না। আপনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন। ধারী 

দেবীর পরিচারিক! মালবিকার সহিত মহারাজ কথোপকথন বা পরিহাস 

করিতেছিলেন। যদি ধারিণী দেবী আপনার কোন পরিচারিকার সহিত কথো? 

কথন করিতে রাজাকে নিষেধ করেন, তাহা হইলে যেমন আপনার অন্তরে দু 

বোঁধ হয়, আপনি সেই্ধপ ধারিণী দেবীর পরিজনের সহিত কথোপকথনে রাগাবে 

নিষেধ করিলে ধারিসী দেবীর হয়েও দুঃখ বোধ হইবার সম্ভব | ইহাতে কোন 

দোষ নাই। 
ইর্ন।। ভাল, তাহাই হউক, রাজা মালবিকার সঙ্গে কখোপকধন কর"? 

শামি আর এখানে থাকিয়া আত্মাকে রেশ প্রদান করি কেন। আমি এখন 
্ ৃ রোষসহকারে প্রস্থান 
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ইরাবতী রশনাসন্দানিতচরণা ব্রজত্যেব ) 

রাজা । হুন্দরি! ন শোভতে প্রণয়িনি জনে নিরপেক্ষতা । 
ইরা। সঠ! অবিস্সসণীআোসি। 

রাজা। শঠ ইতি ময়ি তাবদস্ত তে, পরিচয়বত্যবধীরণ! প্রিয়ে 

চরণপতিতয়া ন চণ্ডি' তাং বিশ্বজসি মেখলয়াপি যাচিতা ॥ 

ইরা। ইঅং বি হদীসা তুমং এবব অণুসরদি। 

( রশনামাদায় রাজানং তাড়য়িতুমিচ্ছতি ) 
রাজা। বয়শ্ত! এষ ইরাবতী। 

বাগ্পাসারা হেমকাঞ্ষী গুণেন শ্রোণীবিষ্বাদপুাপেক্ষাচ্যুতেন। 
চণ্ডী চণ্ং হ্তমভাষ্ভত! মাং বিদ্যু্দান্া মেঘরাজীব বিদ্ধযম্ ॥ 

ইরা। কিং মং এবব ভূয়ো বি মং অবরদ্ধং করেসি। 
রাজা। ( সরশনং হস্তমবলম্য়তি ) 

..:(কাফীদাম দ্বারা বদ্ধচরণ হইয়া ইরাবতীর গমনোদৃযোগ ) 
রাজা। সুন্দরি! . প্রণয়ী ব্যক্তির উপর ওদাসীন্চপ্রদর্শন উচিত নয়। . 

ইরা। শঠ! তোমাকে আর বিশ্বাস নাই। ও 
বাজা। প্রিয়ে! তুমি 'শঠ' বলিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা! প্রদর্শন কর, 

তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু হে চ্ডি! তোমার চিরপরিচিত এই কাধীদাম 

1ণে গড়ি প্রার্থন। করিতেছে, ইহাকে অবস্ঞা। করিয়া ত্যাগ করা তোমার 
কর্তব্য নহে। রর :. 

ইরা। এই খলন্বতাব মেখলা! তোমারই অনুকরণ করিতেছে। এই যেখলা 
ধযে আমার গমনে বাধা দিয়া, পরক্ষণেই আবার চরণতলে পড়িয়া! অগ্ুনয়বিনয় 
তে রত হইয়াছে। (কাফীদাম তুলিয়া তদীরা রাজাকে প্রহারের ইচ্ছা 
প্রকাশ)। | 

বাজা। বরস্য! ধাবাবধ্ধিণী মেঘরাজী যেষন তড়িন্মাল। সবার! বিদ্ধযপর্বতকে 
শীধাত করে, এই বাশপধারামিঃপারিগ্রী কোপনা ইরাবতীও দেইরূপ নিতম্বঘগল 
তে, উপেক্ষাবশে স্থলিত কা্ীদাম দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে উ্ভত 
্যাহেন। 

টরা। কি। পুনরায় আমাকে অপরাধিনী করিতেছে? 
শি (কাধীমানসইরাবতীর হাত রিয়া.) জরি । করিল 
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অপরাধিনি ময়ি দণ্ডং সংহরসি কিমুদ্তং কুটিলকেশি।' 
বদ্ধয়সি বিলসিতং ত্বং দাসজনায়াত্র কুপ্যসি চ ॥ | 

(নৃনমিদানীমনুজ্ঞাতম্। ইতি পাদয়োঃ পতিতঃ) 
ইরা । ণ কৃখু ইমে মালবিজাএ চলন] জা দে হরিসদোহলং পুরয়িস্ 

সন্তি। [ ইতি নিতান্ত সচেটা। 
বদূু। উট্ঠেহি, অকিদগ্পসাদোসি। 

রাজা। ( উখায়েরাবতীমপশ্থন্ ) কথং গতৈব প্রিয়! ? 
বিদু। বআস্স! দিট্টিআ৷ ইমস্দ অবিণঅস্স অপসগ! গদা এনা। 

তা অন্ধে সিগ্ঘং অপক্কমাম। জাব অঙ্গারওরাসিং বি অণুবকং পড়ি- 
গমণং ৭ করেদি। | 

রাজা। অহো, মদনস্থ বৈষম্যম্! 
শিস শপ নীরা শি 2 শত পিপি তল শি * শি শশী নি ০5. শি পাপ পা 

অপরাধী ; আমাকে কাঞ্চীদামপ্রহাররূপ দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়া আবার নিরস্ 

হইলে কেন? তুমি এই দাসের প্রতি কুপিত হইয়াছ, আবার এখন নানারগ 

বিলাসভঙ্গীও দেখাইতেছ ; সুতরাং তোমার এই লীলাও চমৎকারিণী। আযার 

বোধ হইতেছে, নিশ্চয়ই তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে সপ্ত হইরাছ। 

(এই বলিয়া ইরাবতীর চরণে পতন )। 

ইর।| এ মালবিকার চরণ নহে থে, তোমার আননগ্নক অতিলাৰ পূ 

হইবে। | চেটীর সুহিত ইরাবতীর গরস্থান। 

| বিদু। উঠ,ন, ইরাবতী দেবী আপনার প্রতি প্রস্ন হইলেন না। 

' বাঁজ|। (উঠিয়া! ইরাবতীকে না দেখিয়া) ইরাবতী দেবী কি ক্রোধ করি 

চলিয়৷ গেলেন? 

বিদু। আপনার তাগ্যবশেই ইরাবতী দেবা ূ্বানুিত অপব্যবহার হে 

অস্ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। (এখানে থাকিলে হয় ত আরও কি অনর্ধ 

ঘটা্টুতেন; সুতরাং তিনি বে চলিয়া গিয়াছেন। ইহা আপনার গঙ্গে নৌভাগ্যই 

বলিতে হইবে )। চলুন, মঙ্গলগ্রহ যেমন মেঘাদি অন্ঠতম রাশিতে রা 

গমন করিলে গনিষ্ঠ ঘটে, সেইরূপ যাবৎ ইরাবতী বক্র ( গ্রতিকৃল ) হইয়া কে 
৪ 

১ 

প্র 
| 

অনিষ্ট সংঘটিত ন| করেন, তাবৎ আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি ৫. 
22 5 আমার চিত একা 
'. কাজা 7 যার! কাদেরের কি টব্যম]।আলবিকৃতে সা 
002090৮১588 | ্ 
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সন্টে প্রিয়াহৃতমনাস্ত্তাঃ প্রণিপাতলঞ্ঘনং সেবাম্। 
এবং হি প্রণয়বতী সা শকামুপেক্ষিতং কুপিতা। 
তদেহি কুপিতাং দেবীং প্রসাদয়াৰঃ ॥ 

| ইতি নিঙ্গান্তাঃ সর্ব । 

ইতি তৃতীয়োইস্কঃ। 

১ শি ৩ 

চতুর্ঘোইস্কঃ। 
৩২2 
০৭4৮০ 

স্পা পপি 

( ততঃ প্রবিশতি পর্যাতস্থকো রাজা প্রতীহারী চ) 
রাজ]। ( আত্মগতম্ ) 

তামাশ্রিত্য শ্রুতিপথগতামাশয়া বদ্ধদূলঃ, 

সংপ্রাপ্তায়াং নয়নবিষয়ং বূটরাগপ্রবালঃ। 

হস্তম্পর্শেঃ কু্ুমিত ইব বাক্তরোমোদগমন্াৎ, 

কৃর্ধ্যাৎ কান্তং মনসিজতরর্মাং রসচ্ভং কলম ॥ 
৬. _- 7 শীত শীশাা তি পা 

মদত) আ|মি প্রণিপাঁত করিলেও শরাবতী তাহা উপেক্ষা করির প্রস্থান করি- 
গেন। আমার প্রতি ইরাবতী প্রণৰবতাঁ; কিন্তু এখন তিনি কুপিত হইয়া 

স্থান করিলেন? সুতরাং আগণকে উপেক্ষা করিধা! থাকিলেও থাকিতে পারেন। 
তরাং এই অবসরে আমি মালবিকালাতের উপাদ্ব উত্তাবন করিতে পারিব। 

| সকলের গ্রস্থান। 

( উত্কণ্ঠিত রাজ! ও প্রতীহারীর প্রবেশ ) 

বাজা। (স্বগত) যখন চিত্রদর্শনকালে মালবিকার্ নামমান্র শ্রবগগথে, 
বি হইয়াছিল, তখন তীহার সমাগমের আশায় কন্দ্পরূগ বৃক্ষ অন্কুরিত হইয়া 
মাহির, তৎপরে নৃত্যাদিকরণসময়ে যখন তিনি নয়ন-গথে নিগতিত হইবেন; 
সম সেই বক্ষে অহরাগরপ। গল্নব উৎপন্ন হয়; অবশেষে যখন তীহার, হস্ত 
করি, তখন 'রোষাঙ্চ হওয়াতে. সেই বঙ্গ পুশিত হইয়া উঠে) শুতরাং নেই: 



উরি কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

( প্রকাশম্ ) সখে গৌতম ! 

প্রতী। জেছু জেদু তট্রা। অসগ্রিহিদো গোদমো। 

রাজা। ( আত্মগত্ম্ ) মাঃ! মালবিকাবৃতান্তজ্জানায় ময় 
প্রেষিতঃ। 

( প্রবিশ্থা বিদুষকঃ ) 
বিদু। জেছু জেছ ভবম্। 

রাজা। জয়সেনে ! জানীহি ভাব । ক্ষাসো! দেবী ধারিণী সরু 
জচরণত্বাদ্িনোগ্যত ইতি । 

প্রতী। জং দেবো আণবেদি।, 
| [ ইতি নিঙ্ছান্তা। 

রাজা। গৌতম! কো বৃত্তান্তস্তত্রভবত্যান্তে সখ্যাঃ। 
বিদু। জো! বিঢালগিহীদাএ পরহুদিআএ। 

পল পপীশাশী তাপ শপাা শিপন তি 

কায-বৃক্ষ আমাকে এখন তাহার ফলের রপার্থাদন করাইয়া সুখী করুক্। 

(প্রকান্তে) ওহে গৌতম! " 

প্রতী। মহারাজের জন হউক, জর হউক। গৌতম এখানে উপস্থিত নাই। 

রাজা । ( আন্মগত) ও! যালবিকার সংবাদ জানিবার জন্য আমি গতমকে 

প্রেরণ করিয়াছি। | | 

(বিদুবকের প্রবেশ) 

বিদু। মহারাজের জয় হউক্। রি 

রাজ] (প্রতীহারীর প্রতি) জয়গেনে ! ধারিণী দেবী দোলা হইতে গণিত 

হইয়া] চরণে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন্ স্থানে পরিজনেরা এখন তাহা 

গুশ্রষ। করিতেছে, জানিয়া আইস। 

প্রতী। যহারাজের যেরূপ আদেশ। বা 

গ্বাজা। গৌতদ! মাননীয়া তোমার সখী মালবিকার সংবাদ কি? 

বিদু। বিড়ালে ধরিলে কোকিলার যে অবস্থা হয় মালবিকারও মেই 

বিনা 
নব] হেতু ভ্রুণ 
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রাজা। * ( সবিষাদম্ ) কথমিব? 
* *্বিু। * সা ক্খু তবস্সিণী তাএ পিঙ্গলক্ধীএ সারভগুড়ুধরএ গুহা এ 
বিঅ ণিক্খিত্া। 

রাজা। নমু মৎসম্পর্কমুপলভ্য ? 
বিদ। অধইং? 
রাজা। ক এবং বিমুখোহম্মাকং যেন চণ্ডীকৃত! দেবী? 
বিদু। স্থুণাছু ভবম।, পরিববাজিআএ মে কহিদং | , হিআো কিল 

তত্ততোদী ইরাবদী রুঅকন্তচলণাং দেবীং স্থহং পুচ্ছিদুং আজদা। 
রাজা । ততস্ততঃ ? ৰ 

বিদু। তদো সা দেবীএ পুচ্ছিদা। কিএ, ওলোইদো! বল্সহজণো 
ত্বি। তাএ উত্তং। মন্দো বো উঅ্আরো। জং পরিজণে মংকন্তং 
নহ্তণং ণ জাণীঅদি। | 

৭. পাটি 

রাধধা। ( সবিষাদে ) কি প্রকার? 

বিট। শোচনীয়! মালবিকা পিঙ্গলাক্ষী-নায়ী দেবীর পরিচারিকা কর্তৃক 
পর্মতকন্মনুবৎ গভীর তুগর্ভস্থ কোষাগার-গৃহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। 

াজা। মালবিকার সহিত আমার গুপ্ত প্রণয় সম্বন্ধ জানিতে পারিয়। কি 
াহাকে তৃগর্ডে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে? 

'বিয। আজ্ঞাহা। " *, 
রাঙজা। আমাদের প্রতিকূল হইয়। কে দেবীকে একপে ক্রোধান্বিত করিল? 
বি। শ্রবণ করুন। পারক্রাজিকা আমাকে বলিয়াছেন, গত কল) দেবীর 

গে যে আঘাত লাগিয়াছে, সেই সম্বন্ধে স্বাস্থ্-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে ইরাবতী 
ধায় গিয়াছিলেন। 

নাজা। তাহার পর, তাহার পর? 
বি। ধারিণী দেবী ইরাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন; 'প্রধদবনে কি গ্রিয়- 

তকে দেখিয়াছ?, ইবাবতী বলিলেন, (বাজার এরতি তোমাদিগের প্রিযব্যবহার 
এন পরন্ত নহে) কারণ, তোযার নিজের পরিজনের (মালবিকার) প্রতি . 
ছাঃ খীতি জিয়াছে। বাহুর জানিতে গারিতেছ না 



১০৭২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজা । নির্ভেদাদূতেহপি মালবিকায়াময়মুপন্যাসঃ শঙ্কয়তি।' 

বিদু। তাদো তাএ অণুবন্ধিগ্জমাণা সাঁ তবদো অবিণঅং অন্তবেণ 

পরিগদণ্থা কিদা। 
রাজা । অহো! দীর্ঘরোধতা তত্রভবত্যাঃ। অতঃপরং কথয়। 

বিদু। কিং অবরম্। মালবিআ' বউলাবলিআ অ ণিঅলপদীে 

অদ্িট্ঠন্থজ্জপাঁএ পাদালবাসং ণাঁঅকগ্নআও বিঅ অণুহোন্ধি। 

রাজা । কফং কষ্টম্! 

মধুরস্বর1 পরভূতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধটতসঙ্গিন্যো । 

কোটরমকালবৃষ্ট্য। প্রবলপুরোবাতয়া গমিতে ॥ 

অপ্যত্র কশ্যচিদুপক্রমস্য গতিঃ স্যাৎ। 

বিদু। কহং ভবিস্সদি। জং সারভাওধরএ বাউদা আাহবি্ 
কাশি বিতিশীী 

পাপী পিপিপি শী টি 7 

রাজা । মালবিকার প্রতি আমার অনুরাগ জন্িয়াছে, ইহা প্রকাশ _ 

, পাইলেও মালবিকা সম্বন্ধে ইবরীবতা-কৃত এই যে উপন্ান (আমার প্রণয়াকর্ষণর' 

দোষস্থাপন ), ইহাই ভীতি উৎপাদন করিতেছে। 

বিদু। পরে ইরাবতী কর্তক খিচ্চমানা ধারিণী দেবী জানিতে পারিলেন যে 

আঁপনার অশিষ্ট ব্যবহার ব্যতিরেকেও এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে অর্থাৎ আপনা 

বিন! চেষ্টাতেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, ইকাবতী ভ্গীক্রমে ইহাই ধারিণ দেবো 

জানাইলেন | 

বাঞজা। অহো! 

কি হইল, বল। 
বিদু। ইহার পর আর কি ব 

এখন চরণে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া অন্যযম্গ 

ফরিতেছেন। 
নিন 

রাজা। অহো! অতান্ত কষ্ট! মধুরক্ঠী কোকিলা ও ত্রমরী র
র 

এ 
ৃ 

ধিকসিত সহকার-কুস্থুমের 
সংসর্ে থাকে, উহারা উভয়েও সেইরূপ রে রর 

করিত।.. এখন প্রবল পুরোবায়ুংসহরত অকাল-বৃষ্টি তাহাদিগকে করো | 

| বতী্টপ। উহাদিগের উদ্ধারবিষয়ে এখন 

পরি করাইগ। উহাদের উনি ফোগাগার রা 
১১4০০%-1 কি

 উপায় হবে ?.. 
ধেবী,, কাবা. 

না 

তবে ইরাব্তীর ক্রোধ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল? তার গ1 

প্িব? মালবিকা ও বকুলাবলিকা উত: 

শ্যা নাগকন্তাপ্থয়ের গ্তায় গাতালবা 

চে ১ ৪ রি ও টি ১১১০, 
বুনি রিও ০০৭ 

নখ -১% পি ক5১- নি 
০21 ৮০১৫১ 2০8 ২ 
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দেবীঞ সংদিট্ঠা) মহ লঙ্গুলীমমুদ্দং অদেকৃখিম ৭ মোত্তববা মানবিআ 
বউগাবলিজা অ ত্তি। | 

রাজা। (নিঃশ্বস্ত সপরামর্শম ) সথে ! কিমত্র কর্তব্যম? 
ব্দি। (বিচিন্ত্য ) অথি এথ উবাআো। 
রাজা। কইব? 
বিদু। (সমৃত্িক্ষেপম্) কোবি অদ্িটঠো সণিস্সদি। করে দে 

রহেমি। ( উপশ্লিস্ব কর্ণে) এববং বিঅ। (ইত্যাবেদয়তি )। 
রাজা। ( পহরষম্ ) স্ষ্ঠ, প্রযুজ্যতাং সিদ্ধয়ে। 

( ততঃ গ্রবিশতি প্রতীহারী ) 
প্রতী। দেৰ! পবাদসঅণে ণিসগ! রত্তচন্দণধারিণা পরিঅণহথথগদেণ 

চলণেণ ভমবদীএ কহাহিং বিগোদিজ্জমাণা চিট্ঠদি। 
রাজা। তন্মাদন্মত্প্রয়াণযোগ্যোহয়মবসরঃ| 
সন উল৯৯৯৯-,০৪৬ 
াধবিকার প্রতি আদেশ দিয়াছেন যে, "আমার অজুরীয়মুদ্রা না দেখাইলে মাল- 
বকাবা বকুলাবলিকাকে যুক্ত করিয়৷ দিও না।, 

রাজা (নিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক চিন্তা সহকারে ) সথে! এখন কর্তব্য কি? 
*বিদু। (চিন্তা করিয়া) ইহার উপায় আছে। | 
রাজা। কিরপ? 
ব্দি। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেহ হয় ত অদৃশ্তাবে থাকিয়া 

নিতে গারে। আপনার কানে কানে বলিব। (কর্ণের নিকট মুখ লইয়া) ই গ্রকার। 
রাজা (সহর্ষে) উত্তম, তবে সেই উপায় অবলন্বন কর। 

_.. (গ্রতীহারীর প্রবেশ ) ৪ 
গ্রতী। দ্বেবী এখন উত্তমবায়ুপূর্ণ স্থানে শয়ন করিয়! আছেন। রক্তচন্মন- 
ণী পরিচারিকা তাহার চরণ হস্ত বার! ধরিয়া (চন্দনলেপন দ্বার) শুশ্রধা, 

রিতেছে। দেবী ধারিণী ভগ্গবতী কৌশিকীর সহিত কথোপকথন-প্রস্কে 
দি ঘবস্িতি করিতেছেন. : এ ৮. রাজা। উবে এখন জামাছিত্গর তখায় উপস্থিত হইবার উপযুক্ত অবসর | 



১০৭৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী ৷ 

। বিদু। ভব গচ্ছ ভবম্। অহং বি দেবীং পেকৃথিছুং অরিত্পা? 

ভবিস্সম্। | নি 
রাজা। জয়সেনায়ান্তাবদস্ম্রহন্যং বিদিতং কুরু গচ্ছ। 
বিদু। তহ ( কর্ণে) এববং বিঅ হোদি। 
রাজা। জয়সেনে ! প্রবাতশয়নমার্গমাদেশয়। 

প্রভী। ইদে! ইদে। ঘেবো। 

( ততঃ প্রবিশতি শয়নস্থা দেবী, পরিব্রাজিকা, বিভবতগ্চ পরিবার) 
দেবী। তঅবদি! রসণিজ্জং কহাবখ,। তদো তদো? 
পরি। (সদৃষ্িক্ষেপম্ ) দেবি! অতঃপরং পুনঃ কথয়িষ্যামি। অন 

ভবান্ বিদিশেশ্বর; প্রাপ্ত; । 

দেবী। অন্মো ভদ্রা। (ইত্যুখাতুমিচ্ছতি )। 

রাজা। অলমলমুপচারবন্ত্রণয়া। 
শপ পাপাপিপাশীা লা 

, বিদু। তবে আপনি গমন করুন, আমিও দেবীকে দেখিবার জন্য অরিভহহ 

হই; (রিজহ্তে গমন অসঙ্গত, সৃতরাং পুষ্পাদি লইয়া গ্রমন করি)। 

রাজা । জয়সেনাকে আমাদিগের এই গোপনীয় বৃত্তান্ত জানাও। 

বিদু। যেআজা1। (কানে কানে) এইস্বপ। 
| [্থাম। 

রাজা। অয়সেনে ! প্রবাতশয়নগৃহের পথ দেখাইয়। দেও। 

প্রতী। এই দিকে, এই দিফে। 

(শয়ানা দেবী, পরিভ্রা্জিকা ও সন্ভবমত গরিজনগণের প্রবেশ) 

দেবী। ভগবতি! রমনীয় উপাধ্যান। তাহার পর, তাহার পর। 

পরি। (চারিদিকে দৃষ্টপাত করিয়া) দেবি! অতঃপর পুরা বিব। 

মাননীয় বিদিশেশ্বর উপস্থিত হইয়াছেন 

দেখী। অহো! স্বামী? (উঠিতে উদৃযোগ )। 

খবাজা। আমার অত্যরথনার্ধ উঠিয়া বন্ণা পাইবার আবধ্বক নাই। হে 

জারি কোমার চা নপক চিত হইছে (এনে 
থাকাতে গীরগরের ছিল পর ধারণে ধোয়? ূ 
টিকা তা উপ দই! 



যালবিকাগ্রিমিত্রমূ। বে 

* অণুচিতনৃপুরবিরছং নাহসি তপনীয়গীঠিকালশ্বি। 

চুরণং রুজাপরীতং কল্লভাষিণি ! মাং চ গীড়য়িত্ম্ | 

ধারি। জেছু অজ্জউত্তো। 

গরি। বিজয়তাং দেবঃ | 

রাজা। ( পরিব্রাজিকাং প্রণম্যোপবিশ্য চ) দেবি! রি সহা 

বেদনা ? 

ধারি। অজ্জ, অখ্ি মে বিসেসো। 

(ভ্তঃ প্রবিশতি যজ্জোপৰীতসংবীতাসষ্টঃ সং্রাস্তো বিদূধকঃ ) 

বিদু। পরিব্তাঅদু পরিত্তাঅছু তবমূ। সপ্নেগঙ্গি দটো । 

( সর্ব্বে বিষণ্ন; ) 

রাজা। কঙং কষ্টমূ! রু ভবান্ পরিভরান্তঃ। 

বিদু। দেবীং দেক্থিস্সংত্তি আআরপুপ ফগৃগহণকারণাদো পমদবগং 

গদাঙ্গি। 

তোমার চরণ স্বর্ন ক্ষুদ্র পীঠের উপর সংস্থাপিত আছে? উঠিলে কষ্টবৌধ 

হইবে; সুতরাং উঠিবার আবশ্যক নাই। উহাতে আমারও হৃদয়ে রেশবোধ 

হইইবে। * 

*ধারিণী। আর্য্যপুজের জয় হউক । 

গরি। মহারাজ বিজয়ী হউন। 

রাজা। (পরিব্রাজিকাকে' প্রণামপৃর্বক উপবেশন করিয়।) দেবি! এখন 

কিটরণের বেদনা সহ হইতেছে 

ধারিণী। আর্য! অনেক উপশম হইঘ্াছে। 

( অনুষ্টে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বিদ্ষকের প্রবেশ ) 

বিদ। মহারাজ, রক্ষা। করুন, রক্ষা করুন, আমাকে সাপে দংশন করিয়াছে। 

( সকলের বিষগভীব ), 

বাধা। কিকষ্ট| কিকষ্ট! তুমি কোথায় বেড়াইতেছিলে? 

্দ্ দেবীকে দর্শন করিয বলিয়া উপহার-পুষ্প সংগ্রহের জন্য রি [ও 
গ্যাছিলাম। | রি 



১০৭৬ .... কালিদাসের গ্রন্থীবলী। 

ধারি। হন্দী হদ্দী। অহং জেবব বঙ্গণস্স জীবিদ্সংসঅণিমিহ 
জাদন্ি। 

বিদু। তহিং অসোঅখ্খবঅকারণাদদো পসারিদে দক্খিণহখে কোড 
বিণিগ্গদেন সপ্নরবেণ কালেণ দংট্রোক্ষি। ণং এদাণি দুবে দংসগ 
পদাণি। ( ইতি দর্শয়তি )। 

পরি। তেন হি দংশচ্ছেদঃ পূর্ণ্বকর্ম্েতি শ্রয়তে। স তাবু 
ক্রিয়তাম্। 

ছেদে দংশ্য দাহে বা ক্ষতের্বা রক্তমোক্ষণম্। 

এভানি দষ্টমাত্রাণামায়ুষ্ণাঃ প্রতিপত্রয়ঃ ॥ 

রাজা। ( সংপ্রতি বিষনৈষ্ানাং কর্ম্ম) জয়সেনে ! ফ্রবসিদ্ধি ক্ষিগ 
মাহুয়তাম্। 

প্রতী। জং দেখো আণবেদি। [ ইতি নিঙ্ধান্তা 

বিদু। অহেো! পাবেণ মিচ্চণ1 গিহীদোন্ষি। 
রাজা। মা কাতরো ভূঃ। অবিষোইপি কদাচিদ্দংশো ভবেৎ। 

ধারিণী। হাধিক! হা ধিক! আমিই ব্রাঙ্গণের জীবননাশের নিমিত্ততাগ 

হইলাম। 

বিদু। সেখানে অশোকপুপগুচ্ছ গ্রহণের জন্ত যেমন দক্ষিণ-হ্ত গ্রগার' 

করিয়াছি, অমনি সর্পরূপ কাল দংশন ক্রিল। এই দেখুন দুইটি দন্তের চি! 

(দংশনস্থান প্রদর্শন )। 

পরি। গুনিয়াছি, সর্পে দংশন করিলে প্রথমে দ্স্থান কর্তন করিতে হয! 

অতএব তাহাই করা হউক্। বৈস্তশান্ত্রে লিখিত আছে, দ্ স্থানের ছেদন, ঘাংল 
অথব! ক্ষতস্থানের রক্তমোক্ষণ) এই সকলই দষ্ট ব্যক্তির পরমামূরক্ষার ডগায় । 

রা|। এখন বিববৈপ্ভের প্রয়োজন। জয়সেনে ! তুমি শীত কবিকে 

লইয়া! আইস। 
*গ্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্া। 
রর | 
বি হো! মি গাগ বড কর্ৃ (কালে) জরা হইণা 
রাঙাগ ভি করিও না; কখন কখন রর ব্যভিও বিধপৃ্ত হ. 



বিদ। কহং ণভাইস্সম্। সিমিসিমায়ন্তি মে অঙ্গাইম্। 
( ইতি বিষবেগং রূপয়তি ) | 

ধারি। হা! দংসিদং অস্ুহং বিআরেণ। অবলম্বধ বক্ষণমূ। 

( পরিব্রাজিকা সসংভ্রমবলম্বতে ) 

বিদু। (রাজানমবলোক্য ) ভো ! ভবদো বল্লাদেবি পিঅবঅগ্যোন্ি 

তং বিআরিঅ অবুত্তাএ মে জণণীয়ে জোগ্রকৃখেমং বহেস্থ। 

রাজা । মা ভৈষী গৌতম! স্থিরো ভব। অচিরাৎ ত্বাং বৈ্যশ্চিকিৎ 

সিষ্যৃতি। 
( প্রবিশ্বু জয়সেন] ) 

জয়। দেব! আপবিদে ধুবসিদ্ধী বিপরবেদি। ইহ জ্জেবব গোদমো 

মাণীজদুত্তি। 

রাজা। তেন হি প্রতিগৃহীতমেনং তত্রভবতঃ সকাশং গ্রাপয়।, 
জয়। তহা। 

পোতশপপপপাি্পীপপপা পপি পাপীস্পিশাপপীা 8 শীক্িিশিশীাাটি শশী স্পা শিপ শীস্িশীশিিিিশশীট শীশীশি শিপ শী শশী 3 

বিদু। ফেন ভয় পাইব না? আমার সমস্ত অঙ্গ ঝিম্বিমূ করিতেছে। 
( ব্ষবেগের অভিনয় )। 

ধারিণী। হায়! এবযে দেখিতেছি, রিষবিকারজনিত অগুতলক্ষণ। ব্রাঙ্মণকে 

ধর) যেন ভৃতলে পড়িয়া না যায়| ( শশব্যস্ত হইয়া বিদূমককে ধারণ)। 
বিছু। (রাজাকে দেখিয়া) আপনি বাল্যাবধি আমার প্রিয়বরস্ত। সেইটি 

ববেচনা করিয়া আমার পুত্রহীনা জননীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। 

রাজা। গৌতম ! ভীত হইও না; স্থির হও; বৈগ্ভ আসিলেই তোমাকে 

ঘারোগ্য করিবেন । 

(জয়সেনার প্রবেশ) 

ঘয়। দেব! আপনার আদেশ জানাইলে: ্রবসিদ্ধি বলিলেন, 'গৌতমূকে 

হই স্থানে আনয়ন কর । : %. 

রঙ্গা। তবে কেহ গৌতঙ্গকে ধরিয়া! লইয়া সেই মাননীয় এ্বসিদ্ধির ০ 
উপস্থিত কর। 
১উয়। য় আজ । 



১০৭৮ কালিদাসের ্রন্থাবর্সী | 

বিদু। ( দেবীং বিলোক্য ) ভোদি! জীবেঅং ৭ বা।, জং" মএ 

অত্তভবন্তং সেববাণেণ দে অবরদ্ধং তং মরিসেহি। 

ধারি। দীহাউ হোহি। [নিজ্ান্তে। বিদুষকঃ অতাহারা চ। 

রাজা। প্রকৃতিভীরুস্তপস্থী ফ্রুবসিদ্ধেরপি বথার্থনান্নঃ সিদ্ধিং ন 
মন্যতে। 

( প্রবিশ্য জয়সেন। ) 

জেছু ভট্টা! ধুবসিদ্ধী বিপ্রবেদি। উদকুস্তবিহাণেণ সঞ্পমুদ্দিঅং 

কিংপি কপ্লিদববং। তা অগ্রেসীঅদুত্তি। 

ধারি। এদং সপ পমুদ্দিঅং অঙ্গুলীঅঅম্। পচ্ছা মহ হথে দেহি 

ণম্। ( অঙ্গুলীয়কং দদীতি ) 

[ প্রভীহারী গৃহীত্বা প্রস্থিতা। 

রাজা । জয়সেনে ! কর্মমসিদ্ধাবাশু প্রতিপত্তিমানয়। 

জয়। জং দেবো! আণবেদি । [ ইতি নিষ্কান্তা। 
6845888858

9 

বিদু। (ধারিধীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেবি! আমি বাঁচি কিনা 

সন্দেহ। মাননীয় রাজার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি আপনার নিকট কিছু 

অপরাধ করিয়া থাকি, তত্সমস্ত সহ (ক্ষমা) করিবেন। 

ধারিণী। আপনি দীর্ঘায়ু হউন্। [ বিদূষক ও প্রতীহারীর প্রস্থান। 

রাজা । শোচনীয় গৌতম স্বভাবতঃ ভীক্ু । প্রবসিদ্ধি থে বিষ-চিঁকৎসায 

সিদ্ধিলাত করিরা সার্থকনামা হইয়াছে, তাহাও গৌতম বিশ্বাস করে না। 

(জয়সেনার প্রবেশ), * 

জয়। মহারাজের অয় হউক। ফ্রবসিদ্ধি বলিলেন, 'উদকুস্তবিধানের (এব 

প্রকার বিব-চিকিৎসার ) অনুষ্ঠান করিতে হইবে ; তাহাতে সর্পবিষনাশৰ 

ু্লাক্ষিত অঙ্ুরীয়ের আৰণ্তক ; অতএব সেইরূপ অন্রীয় অন্বেষণ করুন। 

ধারিণী। আমার এই অঙ্ুরীটি সর্পমু্রাযুকত। ইহাই ও শেখে আমাকে 

রপতর্পণ ফরিও। (অন্থুরীর গ্রদ্দান)। 
| 

রি [ অঙ্ু্ীয় লইয়া প্রতীহারীর গ্রস্থাদ ৷. 

বাজা। জন়সেনে! কার্ব্যসিন্ধি হইলে (গৌতম আরোগ্য হইলে, এবং! 

নালধিক! ও বকুলাবলিকার বন্ধন মোঁচন হ
ইলে) শী আসিয়া সংবাদ লী 

॥ রঃ চি ভু ৃ 
ঝ যেরূপ ী। 

্ £ 
॥ 

১) ৯ ্ 101 এ 

২ ৭..২৯ টিউব আগ , ৪৮ শু 
ন্? 
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» পরি | যথা ্বদয়মাচকে তথা নির্বিবষো। গৌতমঃ। 

রাজা। ভূয়াদেবম্। 

( প্রবিশ্ব জয়েন ) 

জয়। জেছু দেবো। নিববত্তবিষবেগো গোদমো মুহত্বে পকি- 

দিখো সংবুত্কো | 

ধারি। দিট্টিআ বজপীয়াদো সুত্ক্ি। 

প্রতী। এসো উপ, অমচ্চো৷ বাহতজে। বিপবেদি। রাজকজ্জং বু 

মন্তিদব্বম। দংসণেণ অনুগ্গহং ইচ্ছামি ত্তি। 

ধারি। গচ্ছছু অজ্জউত্বো কজ্জসিদ্ধীএ। 

রাজা। দেবি! আতপাক্রান্তোহয়মুদদেশঃ শীতক্রিয়া ঢাস্তা রুজঃ 

প্রশস্তা। তন্ত্র নীয়ভাং শয়নীয়ম্। 

ধারি। বালিআও! অজ্জউন্তবমণং অণুচিট্টধ। 

পরিজন;| তহ। ( পরিজনস্তথা প্রক্রান্তঃ ) 

[ নিক্ষান্তা দেবী, পরিব্রাজিকা, পরিজনশ্চ। 

পরি। আমার মন বলিতেছে, গৌতম নিবিষ হইয়াছেন। 
রাজা। তাহাই হউক্। 

(জয়সেনার প্রবেশ ) 

দয়। মহারাজের 'জয়, হউক । অত্যক্নকালের মধ্যেই গৌতম নির্ষিষ ও 

তি হইয়াছেন । 
ধারি। সৌভাগ্যবশে আমি অপবাদ হইতে মুক্ত হইলাষ। 
গ্রভী। অযাত্য বাহতক জানাইতেছেন, অনেক রাজকার্যের আলোচনা 

রিতে হইবে। অতএব মহারাজ দর্শন দিয়া অনুখৃহীত করুন। 
ধারিণী। আর্ধযপু্ কার্ধাসিদ্যর্থ গন করুম। ঢু 

রাজা। দেবি! গৃহের এই অংশ রৌডে আক্রান্ত হইয়াছে ) বিশেষত এই 
রাগে শতক প্রশত্তঃ; অতএব এ স্থান হইতে শব্যা অন্ত লইয়া যাও।. 
ধারী ৷ বারিকাগণ ! তোমরা আর্য পুত্রের আদেশ প্রতিপালন ফর 1... 

পরিন। থে জাঙ্া। (তবাৰরণ 
২ রী পাি০০- 
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রাজা । জয়সেনে ! গৃচেন পথা মাং প্রমদবনং প্রাপয়। 
জয়। ইছু ইছ্ু দেবো। 

রাজা। জয়সেনে ! সমাপ্তকরণীয়ো নম গৌতমঃ ? 

জয়। অধইম্? 

রাজা। ইঞ্টাধিগ্রমনিমিত্তং প্রয়োগমেকাস্তসাধ্যমপি মনা । 
সন্দিগ্ধমেব সিদ্ধ কাততরমাশক্কতে হৃদয়ম্॥ 

( প্রবিশ্য বিদূষকঃ ) 

বিদু। বড ভবম্। সিদ্ধাইং দে মঙ্গলকল্মাইং। 
রাজা। জয়সেনে! ত্বমপি নিয়োগমশূন্াং কুরু। 

জয়। জং দেবো আণবেদি । [ ইতি নি্ষান্তা। 

রাজা। গৌতম! ক্ষুদ্রী মাধবিকা ন খলু কিঞিিদ্বিচারিতমনয়! | 

রাজা। জয়সেনে ! প্রমদবনের গুপ্তপথ আমাকে দেখাইয়া দেও। 
জয়। এই দিকে প্রভু, এই দিকে। 

রাজা । জয়সেনে ! গৌতম ত কৃতকা্ধ্য হইয়াছে? (মালবিকা ও বরুদা- 
বলিকাকে ত উদ্ধীর করিতে পারিয়াছে 1) 

জয়। আজ্ঞা হা। *... 

রাজা। অতীষ্টপ্রাপ্তির জন্ত প্রযুক্ত উপায়াবলম্বন সাধ্য হইলেও, তার! 

কা্ধ্যসিদ্ধি হইবে কি না, এই সন্দেহে মানুষের হৃদয় ব্যাকুল হয়। (মামবিকা 

লাতের জন্য বিদূষক যে উপায় স্থির করির়াছে তাহা সুসঙ্গত বোধ হইনেও 

আমার মলে এইকপ সন্দেহ হইতেছে থে, তাহ! সফল হইবে কি নিশ্বর হবে| 

এই তাবিয়! আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে )। 

( বিদৃষকের প্রবেশ ) 

বি। আপনার জয় হউক। আপনার সাদি শুভর সিদ্ধ হইয়াছে। 

( ষামীবিক! ও বকুলাবলিকার উদ্ধারসাধন হইয়াছে )। ০ 

রাজ! । ৷ জয়সেনে ! তুমি এধন নিজের কাঁ্ধ্য সা
ধন কর ( অন্তঃপুর 
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বিদি। দেবীএ অঙ্গুলীঅনমুদ্দিঅং দেকৃখিঅ কহুং বিআরেদি ? 
রাজা নন খলু মুদ্রামধিকৃত্য ব্রবীমি। এতয়োদ্য়োঃ কিংনিমিতো 

ক্ষ; কিংবা দেব্যা পরিজনমতিক্রমা ভথান্ সন্দিউ ইত্যেব য়া 
ব্য 

ব্দি। ণং পুচ্ছিদোক্ষি। মন্দস্স মে পুণো তশ্মিং পচ্চ,পপপ্মদী । 
রাজা। কথ্যতাম্। 
বিু। ভণিদা মএ। দেববচিন্তএহিং বিধাবিদো রাআ। সোবসগ্গং 

নাণকৃথন্তমূ। তা অবস্সং সব্ববন্ধমোকৃখা করীঅহুৃন্তি। 
রাজা! ( সহ্ষম) ততস্ততঃ? 
বি। তং স্বণিঅ দেবীএ ইরাবদীএ চিত্তং রক্খন্তীএ “রাআ। কিল 

| থে হেতু; তুমি যে অলক্ষিতে মালবিকা প্রভৃতির উদ্ধারলাধন করিলে সে 
হাকিছুই বুঝিতে পারিল না, কোন বিচারও করিল ন]। 
বিদু। দেবীর অঙ্গুবীয়মুদ্রা দেখিয়া আর কি বিচার করিবে? 
রাজা) আমি মুদ্রা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছি না। কিজন্ত মালবিক1 ও 
রাবপিকার বন্ধন মোচন হইল, কেনই বা দেবী পরিজনগণের মধ্যে কাহাকেও 
জনা করিয়া তোমার প্রতি তাহাদিগের বদ্ধমমোচনের আদেশ দিলেন, ইহা 
রাস! কর মাধবিকার উচিত ছিল। ৃঁ 
ব্ি। এ কথা মে দিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু আমি মূর্খ হইলেও তখন 
 প্রত্যুৎপর় বৃদ্ধির উদয় হইয়াছিল। 

গাগা । কিন্পুপ বুদ্ধির উদয় হইল বল। 
দিই আমি মাধবিকাকে ক্লিয়াছিলাম যে, দৈবজেরা বলিয়াছেন, তোমাদের 
নব গাগগ্রহযুক্ত হইয়াছে) (্ুতরাং দেহ ও ধলাদি বিনাশের সম্ভব; ) 
ভি সন্ত বন্দিগণের বন্ধন মোচন করিয়া দেও। (তাহা হইলেই সে দোষের 
নতি হইবে)। 

রাজা। তার পর, তার পর? 
্ 

বদ | ভাহার পর বলিলাম যে, ইরাবতীর মনোমালিস্ত যাহাতে না ঘটে, 
রা ধারিপীদেবী 'রাজাই উহাদের বন্ধন মোচন করাইবার গন্ত আমাকে রিয়াছেন' ইহাই বলিলাম । তৎপরেই আমি এই উদ্ধারকার্ধা, সম্প্ন 
'ছি। (নর্ঘনে গু: মালবিকার, সহিত. €েমালাপ করিয়াছিলেন)... 
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মোমমদিত্বি” অহং সংদিট্টোতি। তদে৷ জুঙ্জদি তি ভাএ স্পা 
অখো। 

রাজা। ( বিদুধকং পরিষজ্য ) সখে! প্রিয়োহহং খলু । 
তথাহি-_ 

নহি বুদ্ধিগুণেনৈব সুহাদামর্থদর্শনম। 
কার্ধানিদ্ধিপথঃ সূক্মমঃ ন্নেহেনাপুযুপলতভ্যতে॥ 

বিদু। তব তবম্। সমুদ্দঘরএ সহীসহিদং মালবিঅং ঠাবিঅ 
পচ্চগ্গদোক্ষি। 
; রাজা । অহমেনাং সম্তাবয়ামি। গচ্ছাগ্রতঃ। 

বিদূ। এছ এছ ভবম্। ( পরিক্রম্য ) এদং সমুদ্দঘরম্। 
রাজা। (সাশঙ্কম্) বয়স্থ! এষা কুন্থমাবচয়ব্যগ্রহস্তা সখ্য 

ইরাবতী তাহা! প্রত্যক্ষ করেন। ইরাবভীর অভিপ্রায় অনুসারেই ধারী; 
মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে বন্দী করেন। এখন যদ্দি ইরাবতীর বিন] « 

মোদনে ধারিণী তাহাদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দেন, তাহ! হইলে ইরা 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইবেন। এই জন্য দৈব উপদ্রব-শান্তির জন্য রাজাই উহা! 

বন্ধনমোচন করিয়া দিলেন; সুতরাং ইরাবতীর অসন্তোষের বা ধারিণী দেবী 

কোন দোষের সম্ভাবন! রহিল না। বদি ধারিণী দেবী তাহার নিজের বে 

পরিচারিক। পাঠাইয়! বন্ধন মোচন করাইয়] দেন, তবে তাহার উপর ইরা 

অসন্তোষের কারণ ঘটে; এই কারণেই আমার দ্বারা বন্ধন মোচনের আয 

দিয়া পাঠাইয়াছেন )। 

রাজা। (বিদুষককে আলিঙ্গন করিয়া) সথে! আমি তোমার একা পি 

হইলাম । কেন না, সুহদের বুর্ধিবলেই যে কেবল কার্যযসিদ্ধি হয়। তাহা নং 

কিন্তু তাহার গ্গেহগুণেই অন্তের অসাধ্য কার্যযও সিদ্ধ হইয়৷ থাকে। 

বিদু। আপনি ত্বরান্বিত হউন। আমি সমুদ্রগৃহে সী মালবিকাকে রাখি 

আপনার নিকট আসিয়াছি। 
রাজ।|. মালবিকা সেইখানেই থাকুন, আমি তথায় গিয়া মান 

দন! করিব । তুমি অগ্রে অগ্রে চল। 

বি জাগি আগুন, আঙ্ছম। (পরিকর ১৯৬০ 
টব রঙ শজার সহিত) বর 1. 18 সী ৃ 

বিকার মং 



| মালবিকাণিমিত্রম | ১৪৮৩ 

গরিচারকা চান্দ্রকা লম্মিকৃষ্টমাগচ্ছতি। ইতস্তাবদাবাং ভিত্তিগৃটৌ 
ভবাধঃ। 

ব্দু। অহো কুম্তীলএহিং কামুঞহিং চ পরিহরণীআ চন্দিআ]। 
( উভে যথাসমর্থিত' কুরুতঃ ) 

রাজা। গৌতম! কথং নু তে সথী মাং প্রতিপালয়তি। এহোনাং 
বাক্ষমাশ্রিত্য যাবদবলোকয়ামি। 

বিদ। তহা। 

( উভৌ বিলোকয়ান্তো স্থিত ) 
( ততঃ প্রবিশতি মালবিকা বকুলাবলিকা চ) 

বকু। সহি! পণম ভট্টারম্। 
মাল। ণমো দে জো। পাসদে। পিট্ঠদো পেক্খীঅদি। 
রাজা। শঙ্কে মে প্রতিকৃতিং নির্দিশতি | 
মাল। (সহর্ষং দ্বারমবলোক্য ) হলা ! পিপ্ললস্তেসি। 

তে আমাদিগের নিকটে আসিতেছে । আইস, আমর! এই ভিত্তির পারে 
রিত হই। 

বদ। অহো। তত্কর ও কামুকেরাই জ্যোৎস্নাকে পরিত্যাগ করে। 
| (উভয়ের যথানির্ধারিত ভিত্তির অন্তরালে প্রবেশ ) 

াজা। গৌতম ! তোমার সৃথী যালবিকা কি ভাবে আমার প্রতীক্ষা করিয়া ই, আইস, আমরা গবাক্ষদেশে থাকিয়া উহাকে দেখি। 
ব্। তাহাই হউক। 

( মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ ) 
হি। সখি! রাঙ্জাকে প্রণাম কর। 
বাল। পার্েও পশ্চাতে ধাহারা আছেন, তাহাদিগকে নমস্কার। | 
াদা। বোধ হয়, আমারই চিত্রিত প্রতিমৃত্তি দেখিয়া এই কথা বলিতেছেন ।' ॥ হেনমহারাজের প্রতিমৃত্তি চিত্রপট ছিল )। 
বাম (সানন্দে ধারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি! আমাকে প্রতারণা 1 (বজাত এখার, নাই) 1. | 

০০০৩ 



১০৮৪ কাঁলিদাঁসের গ্রস্থাবলী। 

রাজা । হ্র্যবিষাদাভ্যামত্রভবত্যাঃ গ্রীতোহস্মি। 
সূর্য্যোদয়ে ভবতি যা সূর্য্যান্তময়ে চ পুগুরীকস্তা। 7" 

: ব্দনেন স্ৃবদনায়ান্তে সমবস্থে ক্ষণাদৃঢে ॥ 

বকু। ণং এসো চিত্তগদো ভট্টা। 

উভে। (প্রণিপত্য ) জেছু জেছু ভট্ট! । 

মাল। তহিং সংভমদিট্ঠে ভটিটুণো রূবে জহা পণ বিতিণ হন্ষি, 
অজ্জ বি মএ ভাবিদে। অবিতিণ হদংসণো ভট্ট । 

বিদু। স্দং ভবদা। ণং কিং অন্তভোদী তৃএ জহ দিট্টা 

দিঠঠো ভবম্। মুহা দাণিং মজ্জুদা বিঅ বমণভগ্ুং জীববণগববং বহেসি 

রাজা। সখে! কুতৃহলবানপি নিসর্গশালীন; স্ত্রীজনঃ। পশ্ব- 
পাশপাশি 

সপ প্পেশীপপী পা াি আসি ০ 

রাজা। যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হওয়াতে এই মাননীয়া যা 

আমার পরম গ্রীতি উত্পাদন করিতেছেন । দেখ, হুর্য্যোদয়ে পদ্দের যে প্রব 

রূপ অবস্থা হয় এবং অন্তসময়ে যে পঞ্সের মুদ্রণরূপ অবস্থা ঘটে,যালবিকার মুখ 

আমি সেই দুই প্রকার অবস্থাই দর্শন করিতেছি। (প্রধমতঃ আমার দর্শন 

হইবে বিবেচনায় ইহার মুখপন্ প্রনুল্প হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আমাকে দেখিতে 

পাইয়। মুখ মলিন হইয়া পড়িল 7, সুতরাং ইহাতেও যেন আমি উহীর মুখের? 

শোতা দেখিতে পাইতেছি )। ৃ 

বকু। এই যে চিত্রলিখিত মহারাজ বিদ্যমান 

উভয়ে । (প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হউক, জয় হউক। 

মাল। সখি! ধখন (পূর্বে ) অশোককুঞ্জে মহারাজের সৌন্দর্য্য দেখি। ত' 

চিত্তের অস্থিরতা হেতু দেখিয়া! আমার তৃপ্তির শেষ হয় নাই; এখন এই টি 

লিখিত মূর্ধি দেখিয়াও আমি পূর্ণ তৃপ্তি বোধ করিতে পারিতেছি না। 

বিদু। মহারাজ! আপনি কি শুনিমাছেন। আপনি যেরূপ অনুরাগ 

মাননীয়! মালবিকাকে দর্পন করেন, মালবিক! কি সেইগ অনথরাগাতিণ। 

সহিত আপনাকে দেখিয়। থাকেন? অথবা মঞ্জ ঘা পেঁটুরা) যেমন বা রা 

ধারণ করে, তাহার গু জানে না; সেইর
ূপ আপনি কি কেবল যৌবনগর্ই£ 

. করিডেছেন 1 
ৃ 

. 

[সজা) গে 
সাগমলাতের আশার

, উৎগুক হইলেও নাহী
গাি' 



মালবিকাগিমিত্রম.। 
কাৎঙ্গ্যেন নিরবধ্য়িতুং চ রূপমিচ্ছস্তি ততপূর্ববসমাগমানাম্। 
শ্কপ্চ প্রিয়েষায়তলোচনানাং সমগ্রবৃত্বীনি বিলোচনানি | 
মাল। হলা! ক! এসা পাসপরিবত্তিদবঅণেণ ভ্টিণা সিপিদ্ 

দিট্টাএ ণিজ.ঝাঅদি। 

বকু। ণং ইঅং পাসগদ ইরাবদী । 
মাল। সহি! অদক্খিণে। বিঅ মে ভট্টা পড়িভাদি, জো স: 

দেবীঅণং উজ ঝিঅ একাএ মুহে বন্ধলকাখো | 

বকু। (আত্মগতম্) চিত্তগদং তট্টারং পরমথদো সন্কপপিঅ জ 
ইঅদি। ভোদু, ক্রীড়িইস্সং দাব এদাএ। (প্রকাশম্ ) হলা, ভট্টি, 
ব্লহা এসা | 

মাল। দো কিং দাণিং অন্তাণং আমাসইস্সং। (ইতি সাসূ 

পরাবর্তততে )| 

রাজা। সখে! পশ্বা পশ্! 

১০ 

লঙ্জাণীলা। বিশালনয়না রমনীদিগের নয়ন প্রিয়তমের সৌন্দর্য্য সবপূ্ণভা। 
দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্ত সম্যকৃরূপে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না 
অপাঙ্গ দ্বারাই দেখিয়া থাকে। 

মাল। সখি! বামপার্ে,মুৰ বক্র করিয়া শ্লেহতরে এ কে দেখিতেছেন? 
বকু। ইনি পার্ববঞ্তিনী ইরাবতী। 

মা। সখি! *মস্ারাজকে অদক্ষিণ নায়ক বলিয়৷ বোধ হইতেছে । কারৎ 
ইনি লকল পর্থীকে পরিত্যাগ করিয়া এক জনের প্রতিই হদ্ধলক্ষা হই 
বৃহ্য়াছেন। 

বক। [স্বগত) চিত্রলিখিত যৃষ্তিকে প্রক্কৃত জ্ঞান করিয়া সখী ইরাবতীর প্র 
অহ প্রদর্শন করিতেছেন। যাহা হউক, ইহাকে লইয়া! আমি কৌতুক করি; 
(পরকান্ঠে) সখি! ইনি পতির (সর্বাপেক্ষা ) প্রিয়তমা। 

যাল। তবে আর কেন আয্মাকে ক্রেশ প্রদান করি? (অসার সহ 
গত্যাবর্্ন )। 

রাঘ!। লখে! দেখ দেখ, যালবিকা ত্রুটি করাতে উহার লা ন্ 
হইয়াছে, যা স্ুরিত হইতেছে, অন্তরে মুখ পরার করাতে 

সা 
২ 

518 
শে 



১০৮৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

ভ্রঙগভিন্নিলকং ন্ষুরিতাধরোষ্ঠং, সাসুয়মাননমিতঃ পরিবর্তস্তা | 

কাস্তাপরাধকুপিতে্নয়া বিনেতুঃ, সন্দর্শিতেব ললিতাভিনয়স্ত শি, 
হবিদু। অগুণঅসজ্জো। দাণিং হোহি। 
'মাল। অজ্জগোদমো৷ এ এবব সেবদি ণং। 

( ইতি পুনঃ স্থানান্তরাভিমুখী ভবিতুমিচ্ছতি) 

বকু। (মালবিকাং রুদ্ধা ) ণহি ণহি। কুবিদা দাণিং তুমমূ। 

মাল। জদিচিরং কুবিদং মং মন্তেসি এস পচ্চাণীঅদু কোবো। 

রাজা। ( উপেত্য ) 
কুপ্যসি কুবলয়নয়নে ! চিত্রার্পিতচেষউটয়া কিমেতম্মে? 
নমু তব সাক্ষাদয়মহমনন্যসাধারণে দাস; ॥ 

বকু। জেছু জেছু ভট্টা। 

ইতেছে যেন, প্রিয়তমকে অপর রমণীর সংসর্মজনিত অপরাধে অপরাধী মনে 
রিয়া কুপিত হইয়াছেন; এই সমস্ত দর্শনে বোধ হইতেছে যে মনোহর অভিনয় 

নক্ষ! করিয়াছেন, তাহাই যেন প্রদর্শন করিতেছেন । 

বিদু। এখন আপনি উহার কোপ-প্রশমনার্থ উদ্যোগ করুন। 

মাল। আর্ধ্য গৌতম এই চিত্রপটেই ইরাবতীকে সাম্ত্ববাদ দ্বারা শুনা 

চরিতেছেন। ( এই বলিয়া পুনর্বার স্থাঁনান্তরাতিমুখী হইবার ইচ্ছা , 

কাশ )। 

ধকু। (মালবিকাকে অবরোধ করিয়া) না নাঃ'ফাইও না। তুমি এখন 

চপিত হইয়াছ। 

যাল। যদি তুমি আমাকে নিতান্তই কুপিতা মনে করিয়া থাক? তবে এই 

কাপ যাহাতে প্রশমিত হয়, তাহা কর। (আমি যাহাতে রান্সমাগম প্রাপ্ত হই 

চাহার উপায়বিধান কর )। 

রাজা । (নিকটবর্ডী হইগ্লা) অয়ি কমলললোচনে ! চিত্রলিখিত আমার 

ূ তিমুষ্িতে ইরাবতীর প্রতি অন্ুরাগন্থচক তাব দেখিয়া ফেন কুপিতা হইতেছ! 

চা গ চিত্রযৃন্তি। আধি সাক্ষাৎ এই তোমার ্রতান্ষীতৃত হইলাম) আমাকে 

নকতসাধারণ কিছ ধলিয়া জানিও। 

৮ পাপী পলা শপ সী 



মালবিকামিমিত্রম্। 

, মাল। ( আত্মগতম্).কহং চিত্রগাদো ভট্টা মএ অসুইদো। (সতী 
হ্চনমঞ্লিং করোতি )। 

( রাজা মদনকাতর্য্যং রূপয়তি ) 

বিদু। কিং ভবং উদাসীণো বিঅ দিসদি। 

রাজা। অবিশ্বসনীয়ত্বাৎ সখ্যান্তে। 
বিদু। অন্তভোদীএ কহং তব অবিস্মাসো ? 
রাজা । শরয়তাম্। 

পথি নয়নয়োঃ স্থিত্বা স্থিত্বা তিরোভবতি কণা, 
সরতি সহসা বাহ্বোর্মধ্যং গতাপি সখী তব। 
মনসিজরজাক্রিষ্টস্ভৈবং সমাগমমায়য়া, 
কথমপি সখে ! বিশ্র্ধং স্থাদিমাং প্রতি মে মনঃ। 

যকু। সহি! বহুসো কিল তটটা বিপ্ললদ্ধো। তা অভা বীস্সস- 
গিজ্জো৷ করীঅদু। 

৬ 

মাল। সহি! মম উপ মন্দভগ্গাএ দিবিণমসমাগমো বি ভট্টিণো 
দুরহো আসি। 

পি পিপিপি পপ পিষ্ট টপ শীত 5 
পপ 

মাল। (আত্মগত ) কেন, আমি "চিত্রগত স্বামীর প্রতি অন্য প্রকাশ 
করিলাম? ( প্রণয়ের সহিত সক্ষিতমুখে বন্ধাঞলি হইয়া অবস্থান )। 

বিদি। কেন আখনি উদাসীনের স্কায় রহিয়াছেন? 
রাজা। তোযার সী মালবিকার অবিশ্বাসের জন্তই এ ভাবে রহিয়াছি। 
বিদ। আপনার প্রতি মাননীয়! মালবিকার অবিশ্বাসের কারণ কি 1 
বাজা। শ্রবণ কর। তোমার এই সখী যালৰিকা এই আমার নয়নের পথ 

ব্ধিনী হইলেন, আবার তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন । বাহযুগলের মধ্যগত 
ইই়াও যেন আবার দুরে চলিয়। গেলেন) সখে! আমি কামব্যাধিতে কি 
বা দেখি। যখন এক্পপ ঘটিতেছে, তখন সমাগমবিষয়ে তোমার এই লীন গর 
মামার মন কি প্রকারে বিশ্বীস হইতে পারে? ই. 

' হু। সি! ছুমি অনেকবার তোমার গ্বামীকে প্রতারিত ফরিয়াছ। অতএব 
খন ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য কর (ইহার অভীষ্ট পূরণ কর)।. : 

মান সখি) আদি এমম মন্দডারিনী এষ. পাত সে, 
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বকু। এছু ভটটা, দেহি সে উত্তরম্। , 

রাজা। উত্তরেণ কিমাতৈব পঞ্চবাণাষ্মিসাক্ষিকম্। 
তব সৃখ্যে ময়! দত্তো ন সেব্যঃ সেবিতা রহঃ ॥ 
বকু। অণুগহীদক্ষি। 
বিদধ। (পরিক্রম্য সমন্ত্রমম্) বউলাবলিএ! এসো বালাদোঅরুক্- 

খস্স পল্লবাইং লঙ্বেদি হরিণো। এহি ণিবারেম ণম্। | 
বকু। তহ। 

রাজা। বয়স্থ! এবমেবাম্মিন রক্ষরক্ষণে অবহিতেন হয়া ভবি, 
তবাম্। 

. বিদু। এববং ৰিগোদমে। সংদিসেঅদি। 

বকু। (পরিক্রম্য) অজ্জ গোদম! অহং অপ্লনাসে চিটটামি। 
তুমং দুবাররক্খআ! হোহি। 

বিদু। জুজ্জদি। 
| নিষ্কান্তা বকুলাবলিক1। 

বকু। মহারাজ এই দিকে আসুন, ইহার কথার উত্তর দিউন। 

রাজ!। উত্তর দিবার আর আবহক কি? আমি মদনাগ্রিকে সাক্ষী রাখি- 
কাই তোমার প্রিয়সধীকে শ্বদেহ প্রদান করিয়াছি। যে ব্যক্তি নির্জনে দেবা" 

করিবার যোগ্য পরিচারকংপ্রভু কদাচ তাহাকে প্রণামাদি দ্লারা সেবা করেন না। 

বকু। আপনার এ কথায় অন্নগৃহীত হইলাম। 
বিদু। (পরিক্রমণ পূর্বক সমন্মে ) বকুলাবলিকে! একটি হরিণ নবীন 

অশোকরৃক্ষের পল্পবতক্ষণে উদ্ভত হইয়াছে, আইস, উহাকে নিবারণ করি। 

বু । হী, যাই। 

রাজা । ব্যস্ত! এই গুণব্যাপার রক্ষাপস্বদ্ধে তুমি সতর্ক থাক। (হঠাং 

খেন বেঁছ আসিয়! এ সকল বৃত্তান্ত জানিতে না পারে ]। 

: বিছু। গৌতম এ বিষয়ে শিক্ষিতই জাছে ( উপদেশ দিবার য়ন নাই) 
খ়। (গরিক্গণ পূর্বক ) গারয গৌতয | আমি কোন গুপতহানে কি 
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বিদু। হ্মং দাব কটিঅধস্তং সংস্সিদো! হোমি। (তথা বৃষ 
জো! স্মত্পফরিসদ। লিলাবিসেস্ল। ( ইতি নিদ্রায়তে )। ' 

( মালবিক] সসাধ্ৰসং তিষ্ঠতি) 
রাজ] |-- 

বিজ স্থন্দ্রি ! সঙ্গমসাধ্বসং, তব চিরাতপ্রভৃতি প্রণয়োন্মুখে। 
পরিগৃহাণ গতে পহকারতাং, তবমতিমুক্তলতাচরিতং ময়ি ॥ 
মাব| দেবীতয়াদো। অন্তণে। বি পিঅং কাদুং ণ পারেমি। 
রাক্বা। অয়ি! ন ভেতব্যম্। 
মাল। ( সোপালত্তম) জে! ৭ তাঅদ্দি সো মএ তট্রিণীদংসণে দ্িট 

ঠমমখো৷ ভটটা। 

রাজা 1” 

দাক্ষিণ্যং নাম বিষ্বোি! বৈশ্বিকানাং কুলত্রতম। 
তন্মে দীর্ঘাক্ষি ! যে প্রাণান্তে ত্বদাশা নিবন্ধানাঃ ॥ 

তানুগৃহতাং চিরানুরক্তোহয়ং জনঃ | ( ইতি সংশ্লেষমুপজনয়তি )। 
শপ পা কপাল 

বিদি। আমি এই স্ষটিকন্তন্তের অন্তরালে অবস্থান করি। (তদ্রপ করিযা) 
অহা! এই প্রন্তরের স্পর্ণ কি সুখকর ! (নিদ্রা) 

( ভীততাবে মালবিকার অবস্থান ) 
বাজা। মুন্দৰি! সঙ্গমতয় পরিত্যাগ কর। আমি বহুকালাবধি তোমার 

(লাভে উৎকঠিত হইয়া বুহিয়াছি; আমি সহকার ৃ ক্ত্বরূপ ; তুমি মাধবী- 
বতা হইয়া এই সহকারকে আলিঙ্গন কর। 

মাল। দেবীর ভদ্গে পিজ প্রিয় কার্ষ্য করিতে সমর্থ নহি। 
রাজ| অয়ি! ভয় নাই। 
যান। (তিরস্কারের সহিত) আপনি যেভয় পান না, ইরাবতীর এ 

বস দর্শন ঘটিয়াছিল, সেই সময়েই সে সামর্থ্য দেখা গিয়াছে। ৃ 
রাজা। বিস্বোঠি ! সকল ভার্ধ্যার প্রতিই সমান অনুরাগ প্রদর্শন, কা 

দামানিগের বৈশ্বিকবংশের কুলত্রত। হে আয়তলোচনে ! আমার প্রাণ তোমার 
শাণাতীক্ষাতেই  রহিষ্কাছে। অতএব এই রা ব্যড্িকে অনুগ্রহ কর 1 
(এই বলিয়া স্বয়ং আলিক্রম্রণ।) ূ 
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২... ১ (মালবিকা নাট্যেন পরিহরতি ) 
রাজ!। রমণীয়ঃ খলু নবাঙ্গনানাং মদনবিষয়াবতার:| একি, 

হস্তং কম্পয়তে রূণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ, 
* স্ব হান্তো৷ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাৎ। 

' পাতুং পঙ্মলনেত্রমুন্নময়তঃ সাচীকরোত্যাননং, 
ব্যাজেনাপ্যতিলাষপুরণন্থখং নির্ববর্ধয়ত্যেব মে । 

( ততঃ প্রবিশতি ইরাবতী নিপুণিকা চ) 
ইরা। হঞ্জে ণিউণিএ! সচ্চং তুমং পরিগতথা চন্দ্রিআএ। সমুদ- 

ঘর অলিন্দসইদেঅ এমাঈ অজ্জগোদমে। দিট টো ত্তি। 

নিপু। অগ্রহা কহং ভটটিণীএ বিপ্রবাবেমি। 
ইরা। তেণ হি তহিং এবব গচ্ছক্গ সংসআদো মুত্তং পিঅরঅস্সং 

পুচ্ছিদুং চ। 

নিপু। সাবসেসং বিঅ ভট.টিণীএ বঅগণম্। 
(অভিনয় দ্বারা মালবিকা কর্তৃক রাজার আলিঙ্গন ত্যাগ) 

রাজা । (স্বগত) নবীন! রমণীগণের কামচেষ্টা কি রমণীয় ! যে হেতু) এই 

মালবিকা আলিঙ্গনে নিবারণ করিবার জন্ত হত্ত কম্পিত করিতেছেন) 
কাঁধীদাম খুলিতে গেলে চঞ্চল অঙ্গুলী ঘার| অবরোধ করেন) বলপৃর্বক আনিকনন 
করিলে আপনার হাত ছুইটি তারা কুচমুগল 'আচ্ছাদন করেন; আর মনোহর 
গদ্বিশিষ্ট নয়নে শোভমান মুখচন্দ্রে চুম্বন করিতে উদ্ভত হইলে বদনমও্ল বী- 
ভূত করিয়া রাখেন। অতএব এই প্রকার ছলেতেও আমার মনোরথ-পূরণরগ 
আনন্দ প্রদান করিতেছেন। 

( ইরাবতী ও নিপুণিকার গ্রবেশ) 

. ইরা। সখি নিপুনিকে! চঞ্রিকানারী পরিচারিকার নিকট ভুমি যাহা ছি 
রা, তাহাই সত্য। চন্দ্রিক! দেখিয়াছে, আর্য গৌতম এরি লিন 
রা শয়ন করিয়! আছে। 

দিপু । তাহা দ! হইলে আপনাকে কি মিথ্যা কথা নিবিনিরি ৰ 

৫ (ইরা। জে জান নেই বাই। প্রিযবন্ত গৌতম মর্গবিষ হইতো 

ও চিক নার দশ উর কিনা নিজ্ঞাসা করি। 
দা ৰ ঘ ফি ্ ংলিতে অবশ নার 
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ইরা। অগ্নংচ। চিত্তগদং অজ্জউন্তং পমাদইদুম্।. | 
* 'নিধু।" অহ দাণিং কহং পু ভট.ট! এববং অণুণীঅদি। 

ইরা। মুদ্ধে! জারিসো চিত্তগদো তারিসো এবব অধসংকস্তহিঅজে। 
অজ্জউত্তো। কেবলং উবআরাদিন্মং পমজ্জিদুং অঅং আস্তে! । 

নিপু। ইদো ইদো ভটটিণী। 

( উতে পরিক্রামতঃ ) 
( প্রবিশ্ব চেটা) | 

চেটা। জেছু জেছু ভটটিণি! ভটটিণি! দেবী ভণাদি। ণ এসো মহ 
মস্সরস্স কালো । তেণ কৃখু বছুমাণং বডডইদুং | বতস্সাএ সহ ণিঅল- 
বন্ধণে কিদী মালবিআ। জই অণুমগ্ন্সি অজ্জউত্তস্স পিঅং কাদুং তা 
করেমি। জং তৃহ ইচ্ছিঅং তং মে তণাহিত্তি। 

ইরা। হা, আরও কিছু আছে। চিত্রলিখিত আর্ধ্যপুত্রকে প্রসন্ন করিতে 
হইবে। 

নিপু। ইদানীং শ্বাধীকে কিরূপে প্রস্ত করিবেন? 

ইরা। মুড়ে! চিত্রলিখিত আর্ধ্যপুত্রকে যেরূপ (আমার প্রতি অন্থরাগী ), 
দখিরাছ, ইদানীং সেইরূপ অন্তনারীতে আসক্ত হইতে দেখিবে। যখন, 
[বিকার সহিত নির্নে প্রেমাল্মগ করিতে দেখিয়াছিলায। তখন আমাকে, 

বদর করিবার জন্য আর্ধ্যপুত্র আমার পদতলে নিপতিত হইয়াছিলেন; তাহাতে 
নামার অপরাধ হইয়াছে, সেই'অপরাধ ক্ষালনের জন্তই আমার এই উদ্ম। 

নিগু। ভরটণী এই দিকে আসুন, এই দিকে আম্ুন। 

(উভয়ের পরিক্রমণ ) 

( চেটীর প্রবেশ) রর 
চেটী। ভটিণীর জয় হউক্, জয় হউক্। ভট্টিণি! ধাঁরিণী দেবী বলিলেন: 

এন আমার বিদ্বেষ-গ্রদর্শনের (উপযুক্ত) সময় নহে। আমি কেবল তোমার 

'ছানবদ্ধির জন্ত সখী বফুলাবলিকার সহিত মালবিকাকে নিগড়বন্ধনে বন্দী 

যারাধিযাছি। যদি আর্য্যপুত্রের সন্তোষ উৎপাদনে তোমার অভিপ্রায় হয়। 

শা! হইলে তাহাদের বন্ধন ঘোচন করি দিই. তোমার যাহা অতিরূচি।: 
বা) 
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ইরা! ণাঅরিএ! বিপাবেহি দেবিম। কাআো বং ভটটিগী 
পিমোজেছুং। পরিঅণণিগ্গহেণ মই দংসিদো অধুগ্গহো -কস্স' ২ 
পসাদেণ' অঅং জণো বদি ত্ি। 

চেটা। তহ। 

[ ইতি নিক্কান্তা 
 নিপু। ( পরিক্রম্যাবলোক্য চ। ) এস ছুবারে সমুদ্দগেহকস্ বিগ. 

পিগদো! বিঅ বুসহো গোদমো! আসীণো! এবব ণিদ্দাঅদি। 
ইরা। কিং ণু কৃখু অচ্চাহিদম্। সাবসেসো বিঅ বিসবিআরে 

ভবে। 

নিপু। পসপমুহবঞো দীসদি। অবি অ ধুবসিদ্ধিণা চিইস্সিদো 
তা সে অসঙ্কণিজ্জং পাবং। 

বিদু। (উৎস্বপ্রায়তে ) ভোদি, মালবিএ ! 

ইর়!। নাগরিকে ! দেবীকে জানাইও, তাহাকে কোন কার্য্যে নিধু্জ করিতে 
'আমরা কে? পরিজনের দণুবিধান করিয়া আমার প্রতি তিনি অনুগ্হই প্রার্শন 

করিয়াছেন। কাহার অনুগ্রহে আমরা এত সম্মানের পাত্রী হইয়াছি! 

চেটী। বে আজ্ঞা। [ চেটীরৎগ্রস্থান। 

নিপু। (পরিক্রষণপূর্বক অবলোকন" করিঘ্বা) এই যে; বিপণির সারে 

যেমন বৃষ শয়ন করিয়া থাকে, সমুদ্রগুহের ঘারে সেইরূপ গৌতম নিদরিত 

'ঝ্বহিয়াছে। | 

ইরা । কোন কিছু কি অত্যাহিত ঘটিয়াছে? বির কিয়দংখ অবশিঃ 

ধাঁকিলেও ধাকিতে পারে । ৬ 
নিপু । মুখের বর্ণ বিলক্ষণ গ্রহ চিকিৎসাও ধরবসিদ্ধি দ্বারা হইয়াছে) 

4 আর্য গৌতমের বিষবেগে অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। 

*” মিছু। (স্বপ্নে গ্রলাপ ) যাননীয়ে যালবিকে ! 

। রঙ 

: ০৯ ভাঁবঞকাশে লিখিত আছে যে, দিত্রা, ভভ্রা। কম, দাহ গ্ংপাক। রোযাধ। শোধ 

জিনা এই সঙহী জঙধ বিবের লক্ষণ ধাঁ. .. 
দির ভা ঘাস গোর 

$2 
রঃ রি 

8 8 8. । 

2 4 শন টি শট ডে 
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নিগু। “স্থদং ভট্টিণীএ? কস্স বা এসো অন্তনিওঅসংপাঁদণে বিস্দ- 
পর্ণিজৌ হদাসো। . সববকালং ইদো এবব সোখিবাঅপমোদএহি' 
কুকৃখিং পুরিঅ সম্পদং মালবিঅং সিবিণাবেতি। 

বিদু। ইরাবদিং অদিকস্তী হোহি। | 
নিপু। এদং অঙচ্চাহিদম্। ইমং ভূঅংগভীরুঅং' বঙ্থাবন্ধুং ইমিপ। 

তূঅঙ্গকুড়িলেণ দণ্ডকঠ,ঠেণ তত্তস্তরিদ] ভাঅইস্সং। 
ইরা। অরিহদি কিদগ্ধো সপ্পদংসণম্। 

( নিপুণিকা বিদুষকম্তোপরি দণ্তকাষ্ঠং পাতয়তি) 
বিদু। (সহসা প্রবুধ্য ) অবিহা অবিহ]! ভো বয়স্য! সম্পো 

মে উবরি পড়িদো। 

রাজা। (সহসোপস্তত্য ) ন ভেতব্যং ন ভেতব্যমূ। . 
মাল। ( অনুস্ত্য ) মাদাব সহসা নিকমিমছু ভট্রা। সঙ্্োততি 

তগাদি। 

নিপু। ভটিগী শ্রবণ করুন। আত্মকা্ধ্যসম্পাদন-বিবয়ে ফোন্ ব্যক্তি এই 
হতভাগ্যকে বিশ্বাস করিবে? এই গৌতম ইব্াবতীর নিকট হুইতে আশীর্বাদ ও 
স্তাফ্ি রাড হইয়া উদর পূরণ পূর্বক স্বপ্রে যালবিকার নাষ উচ্চারণ 
করিতেছে। * 7 

ব্দি। (গুণে, স্বৃ্থে ও সৌভাগো ) ইরাবতীকে অতিষ্কয কর। 
নিপু। এই ব্যক্তিই ধত' অত্যাহিত ঘটাইতেছে। আহি ত্তস্তের আস্তরালে, 

[কিয়া এই সর্পভীরু নিন্দিত ব্রান্ধণকে সর্পের যায় কুটিল দণডকাষ্ঠ দ্বারা তাঁ 
দখাই। | 

ইরা। এই কৃতঘ্নকে সর্পে দংশন করাই উচিত। ূ 
( বিদ্ষকের প্রতি নিপুণিকা কর্তৃক দণ্ডকা্ঠ নিক্ষেপ). '. ৪ 

বহু। (সহসা জাগরিত হইয়া) কি আন্ত, কি আশা! বঙ্ক]. 
দাধার উপর একটা সর্প পতিত হইল । .. 

সাঙগা। (সহসা উপস্থিত হইয়া) বয়স্ত! ভয় নাই, ভয় নাই। 
. নাল .(রাজার অবুসরণপূর্বক) গৌতম সর্প শষ উচ্চারণ 
৭ লারা (আর্ধতাবে) বদর হইবে না। 
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ইরা। হাদ্দীহদ্দী। ভট্টা দাব ইদো এবব ধাবদি। 
বিদু। (পহাসম্) কহং দগ্ডকট্ঠং এদম। অহং রি 

জং মএ কেদঅকগ্ডএহিং দংসং করিঅ সপ্পস্ন অঅসো কিদং তং 
ফলিদং ত্তি। 

( ভতঃ প্রবিশতি পটাক্ষেপণ বকুলাবলিকা ) 
বকু। মা ক্খু ভটটা পবিসছু। ইহ কুড়িলগঈ সঞ্পো বি দীসদি। 
ইরা। (রাজানং সহসোপন্তত্য ) অবি নিবিবগ্ঘমণোরহো দি 

সন্কেদো মিহুণস্স। (সর্ব ইরাবতীং দৃষ্টা সন্াস্তাঃ ) 
রাজা! । পরিয়ে! অপূর্বেবাইয়মুপচাবঃ | | 
ইরা। বউলাবলিএ! ভট্টাহিসারবিষয়া সংপুষ্া দে পইঞা ? 
বকু। পসীদছু ভট্টিণী কিং মএ কিদংত্তি দেবো পুচ্ছিদবেরা। দর 

বাহরন্তি তি দেবো পুহবিং বরিসিদুং স্বমরেদি | 
শপ, ০৯ ৮৮ শাশীপিস্পী 2 

৮ াশা্াশিশীশী টি ৪ 

ইরা। হা ধিক! হা ধিক! অর্ধাপুর এই নির্দান স্থান হইতেই বর 
হুইয় ধাবিত হইতেছেন? 

বিদু। (সহাস্তে) এ কি দণ্ডকাষ্ঠ? আমি যনে করিয়াছিলাঘ, আমি যেন 

কেতকীকণ্টক ছারা ক্ষত করিয়া (সর্পদংশন হইরাছে বলিয়া) সর্পের, নিদা 

করিয়াছিলায, তাহার বুঝি ফল কলিল'। 

(পটাক্ষেপপূর্বক বকুলাবলিকার প্রবেশ ) 
, বুকু। মহারাজ এখানে প্রবেশ করিবেন না ।* এখানে কুটিলগতি মর্দে 

সায় কিদৃষ্ট হইতেছে। 
ইরা। (সহসা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) আপনাদের (মালবিকা ও 

আপনার) উভয়ের দিবাভাগে কৃতসঙ্কেত মনোরথ নির্বিগে সন 

হইয়াছে ত? ( ইরাবতীকে দেখিয়া সকলের ভীতভাব ) 
 গ্বাজ।। খরিয়ে | এর্পপ উপহাস আশর্য্য। 

ইয়া, ূ নি না যে এতিজা 



মা্বিকারিমিত্রমূ। ১০৯৫ 

' বি মাদাব। ভোদীএ বংসণমৈত্ডেণ অত্তভবং ধণিবারলজগং 

বি্বারিদোশ তুমং উপ পসাদং ৭ গেহাসি। | 

_. ইরা। কুবিদাবি অহং কিং করস্সম্। 

রাজা। এবমেতৎ। অস্থানে কোপ ইত্যনুপপন্নং ত্বয়ি। 

কা মুখং বরতনু কারণাদৃতে তবাগ্তং ক্ষণমপি কোপপাত্রতাম্। 

অপর্বরণি গ্রহকলুষেন্দুমগ্ডুল! বিভাবরী কথয় কথং ভবিষযৃতি ॥ 

ইরা। অটঠাণে ত্তি স্থঠঠ বাহরিদং অজ্জউতেণ। অনসংকস্তে্ 

ণং ভাঅহেএন্ু জদি উপ কুগ্পেজং তদো হস্স। ভবেয়ং। 

রাজা । তমন্যথা কল্পয়মি। অহং পুনঃ সত্যমেব কোপস্থানং ন 

যামি। কুতঃ-- : 

1 করেন? (ভেকশব শ্রবণ করিলেই কি দেবরাজ রর করেন? 

নই না। নিজ ইচ্ছাবশেই তিনি জল বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেইরগ 

নার কথাতেই যে মহারাজ মালবিকাতে প্রণয়-বন্ধন করিবেন। তাহা! কখনই: 

বনহে; তিনি নিজ ইচ্ছাতেই এ কার্ধ্য করিয়াছেন )। 

বিদু। এ কথা বলিবেন না। আপনার দর্শনমাত্রই মাননীয় মহারাজ 

পনার কত প্রণিপাঁত লঙ্ঘন বিস্বৃত হইয়াছেন; (আপনার অপরাধ গ্রহণ, 

বুন নাই)। কিন্ত আপনি প্রসন্নতা অবলম্বন করিতেছেন ন]। | 

ইরা। তুদ্ধ হইয়াই বা কাহার কি করিব? 

রাজ।। দেবি! তোমার ক্রোধ কর! অনুচিত। হে বরাঙ্গিনি! বাঁ 

রধে তোমার মুখমগ়্*কখনও বিবর্ণ হয় নাই। (এখনও ত.সেরূপ কোন 

রণ উপস্থিত হয় নাই, আমি কোন অপরাধ করি নাই, সুতরাং তোমার 
সাধ বরা যুজিযুক্ত. নহে )। পুণিষাগ্রভৃতি পর্বদিন ব্যতীত রজনী কখন: 
ইহ কর্তৃক আক্রান্ত চন্্রমগলে উপরক্ষিতা হয় না। সুতরাং অস্থানে কোপ, , 
রাতোমার অনুচিত. ১ 

ইরা" আর্ধাপু 'স্থানে, কথাটি উত্তম বলিয়াছেন আমরা পতিযগরষ-: 
ানপদ হইব, ইহাই আমাধের সৌভাগ্য) বদি সেই সৌভাগ্য অন্ত দার 
টগর ৭তিত হয়, তাহা! হইলে আমাদের ক্রোধ প্রকাশ “ছস্থানে' শুর 

উ। কেন [তাহা হইবে আমাধিগক্ষে উপহাদাশাই হইতে হয -::5: 
রি মাধ এপ দাদা বধা। না মতা সতাই আমি তোমার রোী 
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নার্ঘতি কৃতাপরাধোইপুুৎসবর্দিবসেষু পরিজনে। দু 

ইতি মোচিতে ময়ৈতে প্রণিপতিতুং মামুপগতে চ। 
ইরা। গিউণিএ! গচ্ছিয় দেখিং বিপ্রবেহি। দিট.টং এন্পক্থপাদি- 

গুণম। অবিহিদং মে হিঅঅং অজ্ঞ ত্তি। 

নিপু। তহ। [ ইতি নিষ্কান্তা। 
বিদু। (আত্মগতস্) অহো, অণথো-সংপড়িদো, বন্ধণব ভট্ো 

গেহকৰোদঅে] বিড়ালিআএ আলোএ পড়িদে | 
(প্রবিশ্য নিপুণিক। ) 

নিপু । ( অপবার্ধ্য ) ভট্রিণি! জদিচ্ছাদিট্রাএ মাহবিজাও জাচক্ 
খিদম। এববং কৃথু নিববুততমন্তি। ( ইতি কর্ণে কথযুতি)। 

সপ ৬ 

কারণ কিছুই দেখিতেছি না। কেননা, উৎসবদিনে কোন পরিজ্বনকেই দৃ 
প্রদান ঝা কর্তব্য নহে। এই জন্তই আমি মালবিক1 ও বকুলাবলিকাকে বন্ধন 

মুক্ত করিয়াছি। তাহারা আমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। 

ইয়া। নিপুণিকে ! তুমি ধারিণী দেবীকে গিয়া জানাও, তোমাদের এক- 

পক্ষপাতিত্ব বিলক্ষণ দেখা গেল। আমার হৃদয়ে ত এইরূপ নিশ্চিত ধারণা। 

( ঘুষি অন্থলীর়মুদ্র। না দিলে রাঁজ। কদাট যালবিকা ও বকুলাবলিকার বন্ধনুমোচনে 

সমর্ব হইতেন না; নুতরাং তুমি মালবিকার পক্ষপাতিনী হইয়! ছলে রাণা? 

সহিত তাহার মিলন ঘটাইয়া দিলে )। 

নিপু। বে জাা। [ নিপুণিকার গ্র্থান। 

বিদু। (জন্মগত) অহে!! কি অনর্থ উপস্থিত! বন্ধনত্রষ্ট গৃহপালিত 

কগোত বিড়ালীর দৃষ্িপধে পতিত হইল। ( উড়িতে জনমরথ বন্ধন ছু কগ
ো? 

যেষন বিড়ালীর দৃিপথে পতিত হইয়া বিপন্ন হয়। এই মালবিকাও সেইরূপ দি 

ম্বলসাধন করিতে অসমর্থ হইয়া ইয়াবতীর রোবরৃ্টিতে 
পতিত হইলেন । সুরা 

মহা! সঙ্টাপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই )। 
পু ( নিপুণিফার প্রবেশ ) 

রিত হইয়া) ভটণি] হ্ু্ছাবশে (ঘাইতে যাইতে) 
কা মাংরিকার রহিত সাঙ্গ হাছন বা এ 
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ইরা। ( আত্মতম্) উববঞ্ধং সববং জেবব। বঙ্গবন্ধুণা উবভিঞো! 
পজৌট্ো।* ( বিদূষকং বিলোক্য প্রকাশম্) ইঅং অস্স কামতস্তসচি- 
বস্স বহ্ৃবন্ধুনোংণীদী । 

বিদু। ভোদি! জি দীদীএ এক্ংবি অক্খরং পঢ়েঅং ণ অত্তভবং 
মংস্স্দে ভবে । 

রাজা। ( অপবা্ধ্য ) আঃ! কথং নু খবসম্মাৎ সঙ্কটাম্মুচ্যাবহৈ। 
( প্রবিশ্ব সবেগ! জয়সেনা ) 

জয়। দেব! কুমারী বন্থুলচ্ছী কন্দুঅং অণুবাবস্তী পিঙগলবাণরেণ 
বলিমং বিভ্কাসিদা। অঙ্কণিসগ্র অ দেবীএ পবার্দকিসলঅং বিঅ বেৰ- 
মাগাণ কিংপি পড়িবগ্জদি। 

রাজা। কফ্টম্! কাতরো বালভাবঃ। 
ইরা। (সাবেগ্ম্) তুবরছু তুবরছু অজ্জউত্তো ণং সমাসাসইদুং মা 

সেসংতাসজণিদো 87 বড্ডছু। 

ইরা) (আম্মগত) ইহা: সম্ভব। এই নীচ ব্রাহ্মণ গৌতমই এ উপায় উদ্তা- 
ন করিয়াছে । (বিদুষককে দেখিয! প্রকান্তে ) রাজার কামবিষয়ক সহায় এই 
গীতমেত্রই এই নীতি । ( গৌতমই এইন্বপ কূটনীতি উদ্ভাবন করিয়া মালবিক1' 
বকুলাবলিকার বন্ধন মোচন করাইয়] দিয়াছে )। 
বি! দেবি! যদ্দি,নীতিশান্ত্রের একটি অক্ষরও পাঠ করিতাম, তাহা হইলে 

ভাবে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতাম না। 
রাজা। (অপবারিত হইয়া) আঃ! এই সম্কট হইতে কিরূপে মুক্ত হই? 

(বেগে জয়সেনার প্রবেশ ) 
ঘয়। দেব! কুমারী বস্ুলক্ী কন্দুক লইয়া] ক্রীড়া করিতেছিলেন। ইত্য- 

রে একটি পিঙ্গবর্ণ বানর আসিম্বা তাহাকে অত্যন্ত ভীত করিয়া তুলিয়াছে, 
নি ধারিণীদেবীর ক্রোড়ে বসি! আছেন; প্রবল বাযুতে যেমন পল্পব কম্পিত 
॥ তিনি সেইরূপ কম্পিত হইতেছেন। * 
রাজা। কিকষ্ট! বাল্যভাব স্বভাবতই ছূর্বল। 

ই়্া। (আবেগের সহিত ) কুমারীকে সাস্তন! করিবার জন্য আর্ধযপুত স্বরা". 
হউন কারীর ভারনিত মোহ দেন বৃদ্ধা নাহ 
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রাজা। অহমেনাং সংজ্ঞাপয়াসি।. [ইতি সন্রঃ নিষ্কামি 

বিদু। সাহু রে পিঙ্গলবাণর ! সাহু! পরিত্তাদে! তুএ সৰকৃধো।* 
[ নিক্তান্তো রাজ| বিদূষকশ্চেরাবততী নিপুণিকা প্রতীহারী। 

মাল। দেবীং চিন্তিম বেবদি মে হিঅঅম্ | ণআগে সংপদি? 
আদে। অণুভবিদববং ভবিস্সদি তি। 

(নেপথ্যে ) অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং | অপুণে এসঞচরত্ে দোহরম্ 
মুউলেহিং সংগদ্ধো! তবণীমাসোআ | জাব দেবাঁএ নিবেদেমি। 

( উতে শ্রাত্বা প্রহ্ষ্টে) 
বকু। আসাসছ সহী। সচ্চপইপ্! দেবী। 

মাল। তেণ অহং পমদবণপালিআএ পিঠউদো হোমি। 

২ [ ইতি নিষ্কানত 
ইতি চতুর্ধোইন্কঃ | 

রাঞ্জা। আমিই কুমারীকে প্রক্কৃতিস্থ করিতেছি। 

বিছ্ব। রে পিঙ্গলবানর | তুই সাধু! তুই আজি রাজা প্রতৃতি আত্মা 

ধর্নকে রক্ষা করিলি। [ রাজা, বিদুষক, ইরাবতী, নিপুণিক 

| , ও গ্রতীহারীর গ্রস্থা 

মাল। সখি! ধারিণী দেবীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে 

(ইরাবতীর কথায় তিনি আমাদের প্রতি কঠোর, দৃণ্ডরিধান করিতে গারেন। 

জানি না। সংপ্রতি আমাদের ভাগ্যে আবার কি ঘটিবে। 

নেপথ্যে। কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য্য ! পঞ্চ রাত্রি অতীত হইতে না হইতে 

তগনীয়াশোকের মুকলো?গম হইয়াছে । দেবীকে গরিয়া এ সংবাদ জানাই। 

(এই কথা গুনিয়া মালবিক! ও বকুলাবলিকার প্রফুল্নতাব ) 

 বকু? সখি, আশ্ব্ত হও। ধারিনী দেবী সত্যপ্রতিজ । (তিনি অবস্থ তোমা 

মনোরধ পূর্ণ করিবেন; কোনরূপ দণ্ডের জশক্ক। নাই )। 

মাল। তবে আমিও প্রমাবনপালিকা মধুকরিকার পশ্চাৎ পশচাৎযাই। | 
ঘছুলা। লেই,.কখাই ভাল। [ উ্যের গা 
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( ততঃ প্রবিশত্যুগ্তানপালিকা মধুকরিকা ) 
মধু। উপক্থিত্তো মএ কিদসব্ধারবিহিণা তবণীআসোমস্দ ভিত্তি- 

বেদিমাবন্ধো!। জাব অগুট ঠিদণিআোজং অত্তাণং দেবীএ নিবেদেমি। 

( পরিক্রম্য ) অহো, দেববস্ন অনুকম্পণীআ মালবিআ। তস্সিং তহ 

চণ্ডিআা! দেবী ইমিণা অসোঅহরিসদোহনবৃত্তান্তেণ পসাদন্মুহী তবিস্সদি। 
কহিং পু কৃখু তবে দেবী ? ( বিলোক্য ) অক্ষো, এসো দেবীএ পরিঅণ- 

ব্ভন্তরো কিংবি জদুমুদ্দালচ্ছিদং মঞ্জ.সং গেহিঅ চউল্সালাদো কুজ জো- 

মরিসিএ গ্রিকামদি | পুচ্ছিস্সং দাব ণম্। 
(ততঃ প্রবিশতি যথানিন্দিষটহ্তঃ কুজঃ ) 

মধু। সারসিঅ' কহিং পথিদোসি ? | 

সার। মন্অরিএ। বিজ্জীচভরিআণং বক্ষণাণং ইমং ণি্ছদক্থিণং 

মাসিইং অজ্জপুরোহিতস্ পাবইস্সং। 

(উদ্তানপালিক! মধুকরিকার প্রবেশ) 

মধু। আমি তপনীয়াশোকের সৎকাব্বিধি সম্পন্ন করিয়াছি; (বৃক্ষমূলে 

লসেচনাদি যে যে কাঁ্ধ্য কর! উচিত, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে); তিত্তিবেদ্িকাও 

বন করা হইয়াছে? (জলরক্ষণার্থ তরুযূলে'যে আলবালরূপ বি স্তত করিতে 

7 তাহাও সুসম্পন্ন হইয়াছে ); দেবীর সমস্ত আদেশই প্রতিপালিত হইয়াছে; 

ধন তাহার নিকট উপস্থিতহইয়। নিবেদন করি। অহো! দৈব মালবিকার 

তি অমুকম্পা করিলেন। 'এই অশোকের পুশপৌদগমরূপ আনন্দের সংবাদ 

ই কুপিতা দেবী ধারিণী যালবিকার প্রতি প্রসননমুখী হইবেন। এখন দেবী, 

কান স্থানে আছেন? এই যে দেবীর পরিজনাত্যন্তরবর্তী সারসিক নামক পরি-। 
রক লাঙ্া সবার মুদরাঙ্কিত পেটিকা লইয। কুজতাবে চতুঃশালা হইতে বহিরগত 

ইতেছে। ইহার নিকট ( দেবী কোথার ) জিজাঁনা করি। 

( যথানির্দি্-হস্ত কুজ সারসিকের প্রবেশ) 

মধু। সারসিক! কোথায় াইতেছ? 
সার। বিদ্বান ্রাঙ্গণগ্ণকে প্রত্যাহ যে দক্ষিণা প্রদত্ত হয, তাহারই মাসিক 

মত অর্থ বইয়া পুরোহিতের হস্তে দিতে যাইতেছি। 
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মধু। অহ কিং ণিমিত্তং ? 

সাহ। জদপপদি সঃ সেণাবদী জন্বতুরঙ্গরক্খণে গিউন্বো”ড 1 

দারআবহৃমিত্তো তস্স আউসনিমিততং ণিক্কসদন্তবন্নপরিমাণং ক্ষ 
দেবী সম্খিনীগ্রহিং পরিগগাহোদি | 

মধু। অহ কহিং দেবী কিং বা অণুচিঠদি ? 

. সার। মঙগলঘরে আসণথথা ভবিঅ বিদ্বভাবসআঁদো ভাছুণা বীর 
সেণেণ পেসিদং লেহং লেহকরেহিং বাচীঅমাণং স্তণাদদি। 

মধু। কো উণ বিদবভরাঅবুত্তস্তো স্বণীঅদি ? 
সার। বসীকিদেো কিল কীরসেপপ্লমুহেসিং দণুচ্ষেহিং ভট্টিণো বি? 

ব্ভবণাহো। মোইদেো কিল সে দাআদেো মাহবসেণো| দুদো : 

মধু। কেন? 
সার। অগ্রিষিত্রের পুর বন্থমিত্র ধদবধি অশ্বমেধ-যজ্জের অশ্বরক্ষণে নিযুৎ 

হইয়াছেন, তদবধি তাহার পরযামুরদ্ধির অন্য দেবী প্রত্যহ নিক্ষশত-পরিষিং 
স্বর্ণ দক্ষিণাযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতেছেন | * 

মধু। এখন দেবী কোথায় আছেন, কি কার্ষ্যেই বাঁব্যাপৃত আছেন? 

সার। তিনি এখন মঙ্গলণৃছে উপবিষ্ট আছেন। বিদর্ভরাজ্য হই 

তাহার ভ্রাত। বীরসেন একখানি লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, পত্রা্দিলেধক দ্বার 

তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতেছেন। 

মধু। বিদর্ভরাজ্যের সংবাদ কি? 

সার। বীরসেন-প্রমুখ সেনাপতিগপ কর্তৃক, স্বামী অগ্নিষিত্রের যোগসূ 

বারা বিদর্ভনাথ বশীরৃত হইয়াছেন। বিদর্ভনাথের সহিত মাধবদেন মু 

* মিষ্--চারিটি সুবরণযুত্রা় নাম নিষ্ষ। যথা 
পঞ্চকধলকো মাযন্তে সুবর্ণস্ত যোড়শঃ | 

চতুঃসৌবগিকো] নিফো বিজ্ঞোয়স্ত গ্রযাণতঃ | 

অর্ধাৎ পাঁচ ফলকে এফ যায হয়। যোড়শ মাষে এক সুবর্ণ ( বর্ম! )। 

এক নিষ। 
গ্রর্নামফল সব্বন্ধে অগনিপুয়াণে লিখিত আছে। বধা-- 

সর্ববান্ কামাদ্ প্রয়ান্ত্যেতে পিতামহহ্ৃতোইবরবীথ | 

ীতি$গবান ূর্ধং যে প্রযাহত্তি কাম্য! 

বাং সানা করিলে সর্কপকা কান গ্রিগ্ণ হয । 

)) চায়ি হৃঝ, 
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তেণ মহাঁসারাঁণি রঅণবাহণাণি সিপ্লিদা রিআভূইট্ঠং পরিঅণং অ উব 

হাটীবীরিঅ' তট্টিণে। সআসং পেসিদো। সো কিল ভট্টারঅং পের 
থিস্সদি | 

মধু। গচ্ছ অণুচিঠঠ অস্তণো ণিআমম্। অহংবি দেবীং পে 

খিসসম্। ( ইতি প্রবেশকঃ ) [ ইতি নিক্ষান্তৌ 

( ততঃ প্রবিশতি প্রতীহারী ) 

প্রতী। অণবক্ষি দেবীএ অসোমসক্কারববাবিদাঁঞ, বিবেহি অঙ্গ 

উত্তম। ইচ্ছামি অজ্জউত্বেগ সহ অসোঅরুক্খস্স পম্থপলচ্ছিং পচ্চ্ব 

বীকাদুং ত্বি। তাঁজাব ধম্মাসণগদং দেবং পড়িবালেমি। (ইতি পরি 

রি বৈভালিকঃ ( নেপথ্যে ) 
প্রথমঃ। দিষ্ট্যা দণ্ডেনৈবারিশিরঃস্থ বর্তৃতে দেবঃ। 

হইয়াছেন। বীরসেন বহযূলয রত্ব। বাহন, শিল্পী ও অনেকগুলি কুমারী প্র 

উপহারসহ এক দৃত প্রেরণ করিয়াছেন। সেই দৃত প্রভুর সহিত পাঙ্গা 
করিবে। 

মু তুমি নিজ কাধে যাও, আমিও দেবীকে দর্শন করিতে বাই। 
( ইতি প্রবেশক) [ উভর়ের প্রস্থান 

( ্রতীহারীর প্রবেশ ) 

গ্রতী। দেবী আমাকে আদেশ করিয়াছেন, 'অশোকবৃক্ষের মূলে জল- 

মেচনাদি কার্ষ্য ব্যাপূত থাকায় আর্যযপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। 

ঠাহাকে গিয়া জানাও, এখন আমি আর্ধ্যপুত্রের সহিত একত্র হইয়া অশৌক- 

বক্ষে পুষ্পশোভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আমি এধন ধর্মাসন্থ 
মহারাজের নিকট যাই। । 

(নেপথ্যে বৈতালিকগণ ) 
প্রথম বৈতা। সৌভাগ্যবশে আমাদের মহারাজ দও দ্বারা শররুগণের মন্তকে 

অবস্থান করিতেছেন (শক্তরা যহারাজের বশীভূত হইয়াছে )। রতিসহচর 
সুরদেহ মন্মথ যেমন কোকিপাকৃজিত বিদিশাতীরস্থ উদ্ভানে বসন্তের 
ঘবির্ভাব প্রকাঁশ করেন, আপনিও সেইরূপ মহো২সাহশীল ও হসতাঙ্বীদি সবল 
টৈনাবিশিট হইয়া বন্দিজনত স্থতিবাদে মুখরিত বিদিশাতীয়্থ উদ্ভানে শো 
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পরডুতকলব্যাহারেযু ত্বমাত্তরতিরমধুং, 

নয়সি বিদিশাতীরোদ্যানেত্বনঙ্গ ইবাঙ্গবান্। 

বিজয়করিণামালানত্বং গতৈঃ প্রবলম্ত তে, 

বরদ বরদারোধোবৃক্ষৈঃ সহাবনতো রিপুঃ ॥ 
দ্বিতীয়ঃ। বিরচিতপদং বীরপ্রীত্য। স্থরোপম সুরিভি- 

শ্চরিতমুভয়োর্মধ্যেকত্য স্থিতং ক্রথকৈশিকান্। 
তব হৃতবতে। দণ্ডানীকৈবিদর্ভপতেঃ শরিয়ং, 
পরিঘগুরুভির্দোর্ভিবিষ্টোঃ প্রসহা চ রুক্িণীম্॥ 

প্রতী। এসো জঅসদন্থইদপ্লথাণো ভট্ট]! ইদে! এবব আজঙচ্ছ্দি। 
অহং বিদাবা ইমস্স মুহাদো ওসরিস এদং মুহালিন্দতোরণং সমস্সিদা 
হোমি। ইত্যেকান্তে স্থিত । 

( প্রবিশ্য সবয়স্তো রাজা) 

কান্তাং বিচিন্ত্য স্বলভেতরসম্প্রয়োগাং, 

শ্রত্ব বিদর্ভপতিমানমিতং বলৈশ্চ। 

বন্তার করিতেছেন। হে বরদ! আপনি মহাবলবান্, আপনার শক্ত আপনার 

বজয়-হস্তিসমূহের বন্ধন্তস্তস্বরূপ বরদানদীতীরস্থ বৃক্ষরাজির সহিত অবনত হই. 

ঢছে। (বরদানদীতীরে যে সকল বৃক্ষ আছে, আপনার বিজয়ী হপ্তিসকলকে 

তাহাতে বন্ধন করায়, সেই বৃক্ষদকল যেমন অবনত হইয়াছে, আপনার শত্র- 

দকলও সেইরূপ আপনার নিকট করপুটে অবনত হৃইয়া রহিয়াছে )। 

দ্বিতীয়। হে দেবোপম! আপনি দমনার্থ সেনাসমূহ দ্বারা সবলে বিদর্ভধ 

পতি যজ্ঞসেনের রাজগ্রী হরণ করিয়াছেন? শ্রীক্ুষ্ণ পরিঘাকার চতুভুক্জ দ্বার 

বলে রুঝ্িমীকে হরণ করাতে, তাহার কীর্তি যেমন বীরপ্রিয় পণ্ডিতগণ কীর্তন 

করিয়া থাকেন; আপনার কীর্তিও বিদর্ভনগরীতে সেইরূপ ঘিস্তীর্ণ হইয়াছে। 

প্রতী। এই জয়শব দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ পভাগৃহ হইতে 

নক্রাব হইয়াছেন। অতএব আমি সমুখতাগ হইতে সস বহিারপরকো্ঠের 

'তারণাককরালে অবস্থিতি করি । (একান্তে অবস্থান ) 

(বসত সরি রাধার প্রবেশ) 
৯ ॥ রি ৫ | 
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ধারাভিরাতপ ইবাভিহতং সরোজং, 
ছুঃখায়তে চ হাদয়ং স্বখমশ্্ুতে চ। 

বিদু। ইহ পেক্খামি, একস্তস্ৃহিদো ভবং ভবিস্সদি। 
রাজা । কথমিব ? 

বিদু। অজ্জ কিল দেবীএ ধারিণীএ পণ্ডিকোসিই তণিদা। ভজ. 
বদি! তুমং যদি সচ্চং পসাহণগপববং বহেসি, দংসেহি দাব মালবিআএ 

শরীরে বিবাহণেবথং ত্তি। তদে| সবিসেসকোছ্হলং অলংকিদ মালবিআ 

তন্তভোদীএ। কদদাৰি পুরএ ভবদে! মণোরহং | 

রাজা। সখে! মদপেক্ষামনুক্তত্য অনয়া ধারিণ্যা পূর্বচরিতৈঃ 
সন্তাব্যত এবৈতৎ। 

প্রতী। (উপগম্য ) জেছু জেছু দেবো । দেবী বিধবেদি । তিবণী- 

হার যে অবস্থা ঘটে, আমার হ্ৃদয়ও সেইরপ প্রিয়তম] মালবিকাকে লাত কর! 

রত এবং সৈন্যগণ কর্তৃক বিদর্ভরাজের পরাজয় ও আমার অধীনতা প্রাপ্তি এই 

ইটি বিষয় চিন্তা করিয়া ছুঃখও অঙ্থুভব করিতেছে, আবার সুথও অন্ুতব করি- 

তছে। (ইরাবতী প্রভৃতি রাণীর! বিদ্বাচরণ করাতে আমার মালবিকাসমাগম 

বটিতেছে না, ইহাই আমার ছুঃখের কারণ, আর বিদর্ভরাজ পরাজিত হইয়া 
গামার বশীভূত হইয়াছেন, ইহা আ্রমার সুখের হেতু )। 

বিদি। আমার অনুমান হয়, মহারাঙ্গ এইবার নিরতিশয় সুখী হইবেন। 

রাজা। কিরূপ? *' 

বিটি । অগ্য ধারিণী দেবী পণ্ডিতকৌশিকীকে বলিয়াছেন, 'তগবতি | 
ঘপরের বেশভূষাসম্পা্দনে যদি আপনার নৈপুণ্য থাকে, তাহা হইলে মালবিকার 

সঙ্গে বিবাহযোগ্য বেশতৃষা বিন্যাস করিয়া দিউন। এই আদেশ গাই 
যাননীয়া কৌশিকী অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত মালবিকাকে অলঙ্কারে জুপজ্দিত 
করিয়াছেন । বোধ হয়, ধারিণী দেবী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিয়া! দিষেন 1. . 

রাজা। সথে! আমার সুখসন্তোষবিধানার্থ ধারিণী দেবী পূর্বব ছইনতৈ: সঃ 
যব যেরূপ যেরপ আচরণ করিয়াছেন, ভ্লাহাতে বোধ হয়, আমারই উদ্দকগ 
মাদবিকাকে এইকপ লগারে কুসক্জিত করিয়াছেন। : 9 যি 
 গট। (কষা ঘা) মাছ দয় হউক। কা ই দো 

টি ক ০. 
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অসোঅন্স কুহথমোগ্গমসিরিং অজজউত্বেগদ সহ পচ্কক্খীকা? 
ইচ্ছামি ততি। 
 রাজা। নমু তত্রৈব দেবী? 

প্রতী। অধইং। জাহরিহসংমাণস্থহিঅং অন্তেউরং বিসজজিঅ 
মুলবিআপুরোএণ অত্তণো পয়িঅণেণ সমং দেবং পড়িবালেদি। 

রাজা। ( সহ্ষং বিদূষকং বিলোক্য ) জয়সেনে! গচ্ছাগ্রতঃ। 
প্রতী। এছ এছ দেবো! 

( ইতি পরিক্রামতি) 

বিদু। (বিলোকা ) ভো বয়স্স! কিংপি পরিবুত্তঞোববণো বিষ 
বসন্তে পমদবণে লক্থীঅদি। 

রাজ]। যদাহ তবান্। 

অগ্রে বিকীর্ণকুক্রবকফলজালকভিষ্ঘমাননহকারম্। 
পরিণামাভিমুখমুভোরুৎস্থকয়তি যৌবনং চেতঃ॥ 

৯৮ 

জানাইয়াছেন। 'আমি আর্ধযপুজের সহিত একত্র হইম্ব| তগনীয়াশোকের পুণো- 

গমশোভ| দেখিতে ইচ্ছা! করি।' 

রাজ।। দেবী কি সেইখানেই আঁছেন?' 

প্রতী। আজ্ঞা হাঁ। দেবী যথাযোগ্য আসনাদিসমন্বিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ 

পূর্বক যালবিকাকে অগ্রবর্ধিনী করিয়া নিজ পরিজনবর্দের সহিত মহারাগের 

প্রতীক্ষা করিতেছেন। 

রাজ!। (আনন্দের সহিত বিদুষকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) জয়সেনে! 

তুমি অগ্রগামী হও। 

প্রতী। মহারা আসুন, আম্ুন। (পরিক্রমণ ) 

বিদু। (ঢারিদিক্ দেখিয়।) বয়স্ক! বসত যেন পুনরায় নবযোৌবন 

কিয় গ্রমদবনে শোভা! পাইতেছে। রর 

রাজ! ভুমি যাহা বগলে, তাহাঠঠিক। সঙগখতাগে রুিীর ফর গর 

কুল শোত| পাইতেছে ) .গুতরাং বার্ধক্যোদুখ বসতবহুর এই নব 

চ্রিার কায লোবেল চিত উকি হই 

ধারণ 
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[বু । ৮০ শশং সো দিপরণেবখো বিঅ কুন্থমখবএহিং তবণী- 

আপোআ। আলোএছু ভবং। . 
রাজা। স্থানে থলু প্রসবমস্থরোহয়মভূৎ, যদিদানীমনন্সাধারণীং 

শোতাং পুস্যতি। পশ্বু-_ 

সর্বাশোকতরূণাং প্রথমং সুচিতবসন্তবিভ্রবানাম্। : 
নিবৃত্তদোহদেহস্মিন্ সংক্রান্তানীব কুস্থুমানি ॥ 

বিদ। তহ। ভো! বীসদ্ধো হোহি। অন্গেন্থু সপরিহিদেস্্র বি ধারিণী 
গাদপরিবট্রিণীং মালবিঅং অপুমগ্নেদি। 

রাজা। ( সহর্ষম) পশু পশু খে! 

মামিয়মভ্যত্তি্ঠতি দেবী বিনয়াদনূখিতা প্রিয়য়।। 
বিভৃতহত্তকমলয়। নরেন্দ্রলক্গন্যা বস্থুমতীব ॥ 

(ততঃ প্রবিশতি ধারিণী মালবিকা পরিক্রাঞ্িকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ ) 

মাল। (আত্মগতম্) জাগামি পিমিত্তং মহ কোছুআলংকারস্স, তহ 

বিদ[। মহারান্্র দেখুন, এই সেই তপনীয়াশোকবৃক্ষ পুষ্পস্তবকরূপ বেশে 
মঞ্জিত হইয়। শোভা পাইতেছে। র 

রাজা! এই তপনীয়াশোক ষে এত দিন পুপ্পোৎপাঁদনে অসমর্থ ছিল, তাহা 
ুদ্িমুক্ত। যে হেতু, এখন অনন্তমাধীরনী শোভা ধারণ করিতেছে। দেখ, বসব্- 
ধুতে সকল প্রকার পুষ্পই প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু রমপীজনের চরণতাড়নরূপ দোহদ 
াপ্ত হইয়া এই তপনীয়াশোক সর্বপ্রথষেই পুষ্পরাঞ্জি প্রসব করিয়াছে । 

বিদ। আপনার কথ! ঠক। আপনি মালবিকাসভ্তোগবিষয়ে এখন বিশ্বস্ত 
ঘউন। মালবিকাকে ধারিবী দেবীর পার্্ব্তিনী বলিয়াই বোধ হইতেছে। 

রাজ।। (সানন্ে) সথে! দেখ দেখ, ধারিণী'দেবী আমাকে অভিবাদন 
করিবার জন্ত করপদ্ন ছুটি প্রসারিত করিয়াছেন? প্রিষ্রতম। মালবিকা বিনয়নজর" 
বে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উত্থিত হইতেছেন ; নুতরাং রাজবন্্ী জন্থগামিনী 
ইন পৃথিবীর যেরূপ শোস্ত। হয়, ধারিণী দেবী সেইরূপ শোত। ধারণ করা, 
শামকে সঙ্গানপরদরশনার্ধ ঘওারমানা হয়াছেন। রর | 

* (ধারিণী, দালধিফা রা 
নন. (আাবগত) ধারিন তৈরী যে কৌযহরজ। 
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বি মে হিঅঅং বিপিণীপত্রগদং বিঅ সলিলং নী ' দক্ধিণ 
.গঅণং অ বসো ফুরদি। 

বিদু। ভো। বমস্স! ৰিবাহণেবখেণ মবৰিসেসং কৃখু সোহদি। 
ভোদী মালবিআ। 

রাজা । পশ্যাম্োেনাম। এহা- 

অনতিলদ্থিদুকুলনিবাসিনী, বন্তিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে। 
উড়গপৈরুদয়োণুখচন্দিকা, হতহিমৈরিব চৈত্রবিভাবরী | 
ধারি। (উপত্যে ) জেছু জেদ মজ্জউত্ো। 

বিদু। বডডছু ভোদী। 
পরি। বিজয়তাং দেব: 

রাজা। ভগবতি! অভিবাদয়ে | 

পরি-। অভিপ্রেতসিদ্ধিরস্তব। 

লজ্জিত করিয়াছেন, তাহার কারণ আমি জানি। ( তপনীয়াশোকে দে 

প্রদান করাতে পঞ্চরাত্রির মধ্যেই পুপ্পোদগম হইয়াছে; সেই জন্য দেবী ৫ 

হইয়। এইকপ করিয়াছেন; ইহা আমি জানি)? তথাপি কমলিনীদলগত জ 

তায় আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে; (পাছে আমার ভাগ্যদোষে পুনরার ৫ 

কোন প্রতিবন্ধক উৎপাদন করেন, এই ভাবিয়া আমি কম্পিত হইতেছি 
কাবার এ দিকে জাধার বামচক্ষুও স্পনিত 'হইতেছে। 

রিদু। বরন! মাননীয্া! বালবিফা বিবাহবেণে, সজ্জিত হইয়া যার 

না শোভা! দায়ণ ফরিয়াছেন। রর 
' স্বাধা। আমিও উহাকে দেখিতেছি। এই মালবিক| মাতিদীর্ঘ গ 

পরিধান করিয়াছেন, জঙ্গে নানাবিধ অল্ছ(রও ধারণ করিয়াছেন) দুতরাং( 

হইতেছে; দীহারপু্, নক্ষব্রগণে শোতিতা। উদয়োগুখী জ্যোৎনামালায় বগি 

গরুপক্ষীয়! চৈজনাসীয়। র্লীর ভায় ইনি বিরাজ করিতেছেন। 
দেবী । ( দিফটব্তিনী হইয়া) জার্ঘযগুতের জয় হউক, অয় হউক। 

| রা । দেবী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউব। 
পনি চিপস 
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দেবী। ( সন্মিতম্) অজ্জউত্ত! এস দে অঙ্গেহিং তরুণীজণসহা- 
 অদোর্জা সংকেদগেহও কপ্সিদো। 
বিি। ডো আরাহিআোসি। 

রাজা। (সত্রীড়মশোকমভিতঃ পরিব্রণমন্ ) 
নায়ং দেব্যা ভাজনন্বং ন নেয়ঃ, সংকারাণামীদৃশানামশোকঃ। 

ঘঃ সাবজ্ঞো মাধবস্রীনিয়োগে, পু্পৈঃ শংসত্যাদরং তত প্রযত্তে 
বিদু। ভো বীসদ্ধো ভবিঅ জোব্বণবন্দিং পেক্খ। 

ধারি। কাং? 
বিদু। তবণীআসোঅস্প কুম্থমসোহং। ( সর্দ্বে উপবিশস্তি ) 

রাজা। (মালবিকাং বিলোক্যাত্বগতম্ ) কন্ট; খলু সন্লিধিবিযোগঃ। 
অহং রথাঙ্গনামেব প্রিয়া সহচরীৰ মে। 

অননুভ্ঞাতসম্পর্ক। ধারিণী রজনীব নৌ। 
পোপ সপ পিপিপি পি পপ প। শপশশীিপ্শিশীশীশিশশীশিশাটি 

দেবী। (দৃহ্ হান্তপহকারে ) আর্ধ্যপুত্! আমরা এই অশোকনৃক্ষকে মুবতী- 
নগহচর আপনার সঙ্কেতগৃহরূপে কঙ্গিত করিয়াছি । (আপনি এই অশোক, 
কুলে হথেচ্ছ বিহার করুন )। 

বি, যারা! দেবী আপনাকে সঙ্থানিত করিলেন । 
'গাগ। (রজতাবে অশোকের চতুদিকে পরিজ্রমণ) নেবি)তুষি এই অশোক- 
ইক ঘট দাবদধিত করিয়াছ। বসবলক্ষী এই অশোককে পুশ পরশচুটিত 
তে আদেশ দিলে এই ঘৃঙ্গলে আদেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল ১ পৰে 
উমার ছ্েমালবিকার চণধাতে পুপ্পোদ্গ্ হইয়াছে; সুতরাং তোমাক 
রর নদ সন্মান প্রদর্শন করিতেছে । এই বৃক্ষেত্য আদর করাই তোছাৰ 

| 

বু। ব্যস্ত! এখম বিশ্ব (সিষ্ভঠক) হইব! এই যৌবনবতী মাওধিক্ারক . 
রন করুন| 

দেবী। কাহাকে? রি, 

৭ তপনদাগোকের ু গোতাকে। (দের উপকোন) 
়া। ( জা আাদবিকাকে দর্পন পুন লাগত) নিকট খাকি)ও হি গই 

| রি ট্যুর | আবি ধাধা: এক ভিয়চক রাটধিও০০০০৯০০৮৮ 



১১৮ কালিদাসের গ্রস্থীবর্লা | 

(প্রবিশ্ কথুকী ) 
কথু। বিজয়তাং দেবঃ। অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি। তন্ন বাঁচে 

বিদর্ভরাজোপায়নে দে শিল্পিদারিকে মার্গপরিশ্রমীদলঘুশরীরে ইতি কৃত্ব 

ন প্রবেশিতে। সম্প্রতি দেবোপস্থানযোগ্যে সংবৃত্তে। তদাজ্ঞাং দেবে 

দাতুমর্থতি। 
রাজা। প্রবেশয় তে। 

কু । বদাজ্ঞাপতি দেবঃ। 

( ইতি নিক্রম্য তাভ্যাং সহ প্রবিশ্য ) 

ইত ইতে| ভৰত্যো। 

প্রথ। ( জনাস্তিকম্) হল৷ মদণিএ! অপুববং ইমং রাঅউলং পৰি 

সন্তীএ মে পসীদদি হিঅঅং। 

দ্বিতী। জোসিণিএ! মহ বি এববং। অখি কৃখু লোঅপপথাদে 

'আআমি সহ দুকৃখং বা হিঅঅসমবখ! কধেদি ত্তি। 

আর ধারিনী দেবী আমাদের পক্ষে রাত্রিস্বর্ূপ ; ইনি যতক্ষণ অনুমতি না দিবেন 

ততক্ষণ আমাদের মিলনের কোন আশ নাই। 

(কঞ্চুকীর প্রবেশ ) 

ক%ু। মহারাঞ্জ বিজয়ী হউন। দেব! অমাত্য নিবেদন করিয়াছে, 

বিদর্ডরাঁজ উপহারশ্বরূপ ছুইটি শিল্পিবালিকাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেনু 

সেই কন্তা ছুট পতশ্রমে অত্যন্ত অনুস্থ হওয়াতে আপনার নিকট আনীত হয় নাই 

নশ্গ্রতি তাহারা মহারাজের নিকট উপস্থিত হইবার" উপযুক্ত সু হইয়াছে 

মহারাজের আজ্ঞা! পাইলে আনয়ন করি। 

রাজা । তাহাদিগকে আনয়ন কর। 

ক । মহারান্দের যে আজ্ঞা। ( এই বলিয়া গ্রন্থান ও তাহাদিগের 

পুনঃ প্রবেশ করিয়া) এই দিকে আসুন? এই দিকে আসুন। 

পরথমা। (জনাধিকে ) সখি মনিকে! এই রাঙণৃহ কি চিকার 

এখানে প্রবেশ করিয়া আমার হায় গ্রহন হইল। 

? দিভীয়।। জ্যোৎনিকে! আমারও ঘদয় সেইরপ হইতেছে। বোর 

টের খাবস্থাই ভবিষৎ দুখমুঃখ ব্য ] | ং ্ 
(সি: সি ২ পু রা যা 
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ম্বীলবিকারিমিত্র্ম্। ১১৪৪ 

প্রথ।, সো সচ্চো দাণিং হোদ্ব। 
কু এষ দেব্যা সহ দেবস্তিষ্ঠতি। উপসর্পতাং ভবত্যো। 

(উভে উপসপ্পতঃ, মালবিকাং পরিব্রাজিকাং চ দৃষ্ট পরস্পরমবলোকয়ত:) 
উত্তে। (প্রণিপত্য ) জেছু জেছু ভট্টা, জেদু জেছু ভট্রপী। 
রাজা। নিষীদতম্। 
উভে। (রাজাজ্জয়া উপবিষ্টে )। 

রাজা । কম্ঠাং কলায়ামভিবিনীতে ভবত্যো ? 
উভে। ভট্টাঁ! সঙ্গীদে অব ভন্তর ক্ষা। 
রাজা। দেবি! গৃহাতামনয়োরন্যতরা। 
ধারি। মালবিএ! ইদো পেক্খ। কদরা তে সঙ্গীদসহমারিণী 

রুচ্চদি ? : | 
উভে। (মালবিকাং দৃষ) অন্ো ভট্টিদারিআ ! (ইতি প্রণম্য ) 

জেছু জেছু ভট্টিদারিআ। ( তয়া সহ বাম্পং বিকিরত্তঃ)। 

প্রথমা । এখন ইহা সত্য হউক। 
কঞু। এই যে মহারাজ দেবীর সহিত উপবিষ্ট আছেন। আপনারা নিকটে 

গমনকরুন। 
( উভয়ের নিকটে গমন, মাললবিকা ও পরিব্রাজিকা চেটাঘবয়কে দেখিয়া 

পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত ) 
উভয়ে। (প্রণাম কৰিয়া) প্রভুর জয় হউক, জয় হউক। ভঙটীর জয় 

হউক, জয় হউক। 
রাজা। তোমরা ছুই জনে উপবেশন কর। 
উতয়ে। (রাজাঙায় উপবেশন )। 
রাজা। কোন্ কলাবিষ্ভায় তোমাদের নিপুণতা আছে? 
উভয়ে। মহারাজ! আমর! উভয়ে সঙ্গীতবিস্তায় শিক্ষিত । 
রা্া। দেবি! এই উভয়ের যধ্যে এক জনকে গ্রহণ কর।  * . 

'দেবী। ঘালবিকে! এই দিকে চাহিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে কাহাকে তূষি 
স্ীত-সহচাছিনী করিতে ইচ্ছা! কর? রড 
' উয্নে। ( মাসরিকার গ্রতি মু করিয়া) হো! তর্দান্িকা1...( এ 



১১১১২ কা্গিদাসের শ্রন্থাবলী। 

পরি। ' স ইমাং তথাগতন্রাতৃকাং ময়। 'সার্ধম্পবাহা ভবধসন্বনাপে, 
ক্ষয় পথিকসার্থং বিদিশাগামিনমনুপ্রবিষ্টঃ। | 

রাজা। ততস্ততঃ ? 

পরি। সচ অটব্যন্তরে নিবিষ্টো গতাধব। বগিগ্জনঃ। 
রাজা। ততস্ততঃ ? 

পরি। ততঃ-_ 

তৃণীবপট্টপরিণদ্ধতুজান্তরা লমাপাঞ্চিলম্থিশিখির্বহকলাপধারি। 
কোদগুপাণি নিনদতপ্রতিরোধকানামাপাতদুণ্ুসহমাবিরভুদনীকম। 

( মালবিক। ভয়ং রূপয়তি ) 

বিদু। ভোদি ! মা ভাআহি। অদিকস্তং কৃথু অন্তভোদী কহেদি। 

রাজা। ততস্ততঃ ? 

পরি। ততো! মুহূর্তং বদ্ধায়ুধাস্তে পরাউ মুখীভূতাঃ সার্থবাহযোদ্ধার- 
স্তস্বরৈঃ | 

পরি। এই মালবিকার ভ্রাতা যজ্ঞসেনের বশীতৃত হইলে, নুমতি আপনাকে 

সম্প্রদান করিবার অভিলাবে ইহাকে লইয়া এই বিদিশানগরগামী বণিক্দিগের 

মহিত মিলিত হন। 

রাজা। তাহার পর, তাহার পর! 

পরি। সেই বণিক্দল বহুপথ অতিক্রম করিয়া! এক বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।* 

পরাজা। তাহার পর আর কি হইল? 
পরি। তাহার পর সহসা এক দল দস্থ্যসৈন্ত আঁবিভূতি হইল। তাহাদিগের 

প্রত্যেক্ষের বাহ্যুগলের মধ্যতাগ তুণীর-বন্ধনার্থ পটহথত্র তারা সংবদ্ধ; পৃষদেশ 

পর্য্যন্ত মযুরপুচ্ছ বিলদিত ; (মন্তকে যে ময়ূরপুজ্ছ ধারণ করিয়াছে, তাহা রী 
দেল গর্ধ্যয ঝ.লিয়া পড়িয়াছে)) করতলে শরাসন বিস্তমান; ভাহারা ঘের 

ভীষণ হুক্কার করিতেছে, তাহা শ্রতিকঠোর ও ছুঃসহ। | 
(মালবিকার ভয়ের অভিনয় ) 

নিছু। জাপনি সত পাইবেন না। মাননীয়া ফৌশিকী অতীত বতানত বলিতে 
বাজি তাহান পর, তাহার পর 1. %" ॥ 

| + ধাতব রী ঠ 

টা পরি [| পু গর ধতাঙ্ বণিকৃদিগের বোদুগণ 
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মাঞ্বিকাগিমিত্রম। ১১! 

এ হস্ত, ইঃ পরং কউতরং আ্োতব্যম্। 

| ততঃ স মতসোদর্য্যঃ | ৰ 

ইমাং পরীপত্দুর্ধাতে পরাভিভবকাতরাম্। 

ভর্ভপ্রিয়ঃ প্রিয়ৈরডর্তরানৃণ্যমন্ততিরগতঃ ॥ 

প্রথ। অহো, হদে। ্ মদী। 

দবিতী। অদে| কৃখু ভটিট্দারিআএ ইঅং সমবথা সংবৃত্তা। 

( পরিত্রাজিকা বাষ্পং বিৃজতি ) | 

রাজা। ভগবতি ! তনুত্যজামীদূশী লোকযাত্রা। ন শোচ্ন্তত্র- 

তবান মফলীকৃতভর্তপিগডঃ। ততস্ততঃ ? 

পরি। ততোহহং মোহমুপাগতা যাবত সংজ্ঞাং লভে, তাবদিয়ং চি 

দর্শনা সংবৃত্ত।। 

রাজা। অহো!! ইহার পর শ্রবণ কর! বড়ই কষ্টকর । | 

পরি। তাহার পর প্রতুর প্রিয়পাত্র আমার সহোদর হমতি সেই হবি 

তত কর্তৃক আক্রমণ হেতু ভয়বিহ্বলা। এই মালবিকাকে উদ্ধার করিতে অভিলাধী, 

হইয়া প্রাণ ত্যাগ পূর্বক গ্রতুর খণ পরিশোধ করিলেন। 

গ্থযমা। হায়! সুুমতি নিহত হইলেন! 

দ্বিতীয়া। তাহার পর হইতেই প্রতুকুমারীর এই অবস্থা ঘটিয়াছে। 

(পরিত্রাঞ্জিকার বাপ্বিসর্জ্বন ) 

রাঁজা। ভগবতি।* বিনম্বর দেহিগণের এইকসপেই অসময়ে মৃত্যু ধটে। 

জগতের বীতিই এই | মাননীয় সুমতি যে প্রভুর অন্ন দেহ পোষণ করিয়াছিলেন, 

এই গরকারে দেহত্যাগ করায় তাহা সার্থক হইয়াছে। তাহার জন্ত আর শোক 

করার প্রয়োজন নাই । * তাহার পর? তাহার পর? 

গরি। অনন্তর আমি মুর্ছিত হইয়া পড়ি।, যখন চেতনা প্রাপ্ত হইলাম, 

ধন আর মালবিকার দর্শল প্রাণ হইলাম না। 

* অধিগরাণে লিখিত আছে, প্রভুর জন যে বৃকি দই, শৃী। 

₹তাঁগ করে,তাহায খ্বর্গলাড হয় সন্দেহ মাই। যখা_ 
* দাহস্টিডি; শৃঙ্গিতির্বাপি হত] রেছচ্চ তক্বয়ৈ: 

| 

ম্যান রগ 

গেছে বা উদ্বয়ের হত 



১১৪ কা্গিদালৈর প্রস্থাদিলী | .. 

রাজা। মহত খলু কৃ ম্গুডৃতীং তগবত্যা। 

পরি। তে! ভ্রাতুঃ শরীরমগ্নিসাৎ কৃত্থী পুনর্দবীভূতবৈধব্যটুখয়া ' 

ময়! ত্বদীয়ং দেশমবতীর্ধ্য ইমে কাষায়ে গৃহীত্ে। 

রাজা । যুক্তং সজ্জমৈস্ঠয পন্থাঃ। 

পরি। সেয়মাটবিকেভ্যো৷ বীরসেনং বাঁরসৈনাদদেবীং গতা। দেবী- 

গৃহে লবপ্রধেশরা ময়া চান্তরং দৃষটেত্যেবমবসানং কথায়াঃ। 
মাল। ( আত্মগতস্ ) কিং এ কৃথু ভট্ট সম্পদং ভণাদি। 

রীজী। অহো, পরিভবোপহারিণো বিনিপাতঃ | কুতঃ 

প্রেব্যভাবেন নামেয়ং দেঁবীশব্দক্ষম! সতী । 

প্লানীয়বত্ক্রিয়য়। পত্রোর্ণং বোপযুজ্যতে | 

ধারি। ভঅবদি! অন্তর অহিজণবদ্দিং মালবিঅং অণাচক্থস্তীএ 

ংপদ্ং কিদম্ । 

রাঁঞজা। আপনি রাঃ অন্ুতব ভান! | 

পর়ি। অনশ্র ত্রাতার দেহ অগ্নিসৎকার কর্সিলাম | তখন পুনরায় বৈধব্য- 

হ্ধণ। যেন আমার নিকট নধীভূত হইল। অনন্তর জাপনার এই রাজ্যে উপস্থি 

হইয়া কাষায়বসন ধারণ করিয়াছি । 

রাজা। সাধু্িগের এই গথই বুক্তিসঈত। 

.পরি। সেই এই ষালবিফা দন্যুগণের নিকট হইতে বীরসেনের এবং 

বীরদৈনের দিকট হইতে ধারিনী দেবীর আ রন উপস্থিত হইয়াছে। আমি 

বেল দির ইহাকে বেছে পাই ইহাই খামার 

বর্ণদী় পরিস্যান্তি। 

মাল। ( আত্মগত ) সংপ্রতি মহারাজ কি ঘগ
েদ দেখি 

রাজা। অহো। এই প্রকারে দুঃখ শিখার প
ন্টিই দৈব উপস্থিত হইয়া থাবে 

কারণ ধৌত কৌযেয়বন্ত্রের যেমন গ্ানশীটীত্
ব অসস্ভব অর্থাৎ টার 

ব্রাক €ষষন ঘেষন কেহ স্গানীয়বন্্ করে না, মহিবী
পদের যোগ এই মালবি 

গরিচারিক। উপযুক্ত নহে! 

পণ ডি পাক গার গর 



নপগ়ুরকা ম্লাত্রন | ১১ 

গ্ররি। শাস্তং পাপম্। কেন চ কারণেল খলু ময়া নৈষববামবনাক্থিতম 
“ারি/ কিং বিঅ তং কারণম্? 

পরি। ইয়ং পিতরি জীবতি কেনাপি দেবধাত্রাগতেন সিদ্ধাদেশকে 
সাধুনা মতসমক্ষং সমাদিষ্টী। সংবৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্যভাবমনুভূয় তত 

মদশভর্তূগামিনী ভবিষ্যতীতি। তদেবং ভাবিনমাদেশমস্তাম্বৎপাদখর 
বয়া পরিগমন্তমবেক্ষ্য কাল গ্রতীক্ষয়া ময়! সাধু কৃতমিতি পণ্যামি। 

রাজা। যুক্তা প্রতীক্ষা । 

" কঞ্চুকী। দেব! কথান্তরেপান্তর্িতম্। অমাত্তো বিজ্ঞাথয়তি 
বিদর্ভগতমমুষ্ঠেয়মনুঠিতমভূৎ । দেবন্ত ভারদভি্রায়ং শ্রোতুষিজ্ছাসীি, 

রাজা। মৌগগল্য ! তত্রভবতোর্জ্ঞসেনমানবসেনয়োদৈ রাঙ্যমিদা। 
নীমবস্থাপয়িতবকামোহন্মি। 

তৌ পৃথগ্বরদাকলে শিষ্টামুত্তরদক্ষিণে । 
নক্তন্দিবং বিভজ্যোভৌ শীতোষ্চকিরপাবিব ॥ | 

পরি। পাপ দূর হউক, (অমঙ্গল দূর হউক ); আমি কোন কারণে এইক্নপ 

য় ব্যবহার করিয়াছি। ূ 

ধারি। সেকারণ কি? ্ 

পরি। এই মালবিকার পিতার জীবদ্দশায় দ্েবোৎসব উপলক্ষে একটি 
/গণনাফারী উপস্থিত হন। তিনি এইপুপ আদেশ করেন যে, “এই ,মালবিকা 
? বসর পরিচারিকাভাবে থাকিয়া পরে অনুরূপ ভর্তুগামিনী হইবেন? 

ই আদেশ অনুসারে আপ্ন্রর চরণসেবায় ইহাকে রাখি সেই সিদ্ধ পুরুষের 

দেশ রক্ষ। করা হইয়াছে ।' আমি এইরূপে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া! 

ধ হয় স্ববিবেচনার কার্ধ্যই করিয়াছি। 
রাজা। এরূগে কালপ্রতীক্ষা কর! সঙ্গতই হইয়াছে । 
কথধকী। দেব! আপনি বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকায় আমি দিন 

বর প্রা্ড হই নাই। অমাত্য জানাইয়ানজছন, বিদ্ভদেশ-সমীর কর, 
ইত হইয়াছে। (ঘিদর্ভযাজ বজসেন শাসিত হইয়াছেন )। শব 
র অভিপ্রায় কি শুনিতে ইচ্ছা! করি। রঃ 
র্জা। মৌপু্য! মানদীয় যজ্ঞসেদ ও মাঁধবলেদের রাজ্য এখন: গা ৃ 

হু ভাগে হি করিয়া স্থাপিত করিতে: ইচ্ছা করি "ওর 



৯১১৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

কথু। 'ছ্কেধ! এবমমাত্যপরিষদে বিজ্ঞপয়ামি। 

রাজা। ( অঙ্গুল্যানুমন্যাতে )। 

| [ নিক্ষান্তঃ কঞ্চুকী। 

টপ্রথ। (জনাস্তিকম্) ভট্টিদারিএ! দিট্িআ৷ তট্িগারআ অন্বরজ্ঞে 

পরিষঠং গমিস্সদি | 
দাল। এদং দাব বুমণিদববং জং জীবিদসংসআাদো বিযুতে।। 

( পুনঃ প্রবিশ্টু কঞ্চুকী ) 

,. কঞু | বিজয়তাং দেবঃ। অমাত্যো দেবস্ বিজ্ঞাপয়তি, কল্যা্ী 
দেবন্ধ বুদ্ধিঃ। মন্ত্রপরিষদোইপ্যেতদেব দর্শনমূ। কুতঃ-_ 

দ্বিধা বিভক্তাং শিয়মুদ্হান্তৌ, ধুরং রথাশ্বাবিব সংগ্রহীতুঃ। 
তে স্থাস্যতত্তে নৃূপতে ! নিদেশে, পরস্পরাবগ্রহনিরবর্বিকার। 

যেমন রাত্রি ও দিনকে পৃথক্ পুথক্ ভাগ করিয়া ভোগ করেন, যজ্ঞসেন ও 
মাধবসেন উততয়ে সেইরূপ বরদ1 নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে পৃথক্ পৃথক্ রাষ্য 

স্থাপনপূর্বক শাসন করুন। 
কঞচু। দেব! তবে আমি মন্ত্রিসভায় গিয়া মহারাজের অভিপ্রায় জানাই। 

রাজা । ( অঙ্গুলীসক্কেতে গমনে অনুমতি ) 

ফি [ কথ্ুকীর প্রস্থান। 

প্রথমা । (জনাত্তিকে) ভর্তদারিকে ! সৌভাগ্যবশে কুমার মাধবসেন 

অর্ধরাজ্যে প্রতিঠিত হইয়াছেন। 4 

যাল। তিনি যখন জীবনের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তখন তাহাই 

যথেষ্ট ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি । 
(কঞ্চকীর পুনঃ প্রবেশ ) 

কু । মহারাজের জয় হউক | দেব! অমাত্য নিবেদন করিলেন, মহা" 

রাজের বুদ্ধি কল্যাণকরী ; মক্িপরিষদেরও এই মত। কার? রথযোগ্জিত 

জ্বর যেধন পয়ম্পরের প্রতি আক্রষণের অতিগ্রায় ত্যাগ করিয়া দ্বিধা বিত্ত 

রধস্ধার ধারণ পূর্বাক সারির বশীভূত থাকে, .ম্সসেন ও মাধবসেন ল্টরেগ 

প্রায় শরেতা ত্যাগ করিয়া বরগানবীর উত্যতীর্ রাজাসম্পতি অধিকার 
ডি 
এ 

চা 4 রঃ নর ৭5৯ ১ 
হ | 
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 মালবিকাগনিমিত্রমূ। ১১. 

রাজ! । তেন হি ন্ত্রিপরিষাং জহি, সেনান্ো বীরসেনায় লেখ্যত 
, মৈবং করির্মতামিতি। 

কথু | যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। 

[ ইতি নিঙ্কান্তঃ 

( সপ্রাভূতকং লেখং গৃহীত্বা পুনঃ প্রবিশ্থু কথচুকী ) ০ 

কঞ্চু। অনুষ্ঠিতা প্রভোরাজ্ঞা। অয়ং দেবস্ত সেনাপতেঃ পুষ্প 

মিত্ন্ত সকাশাৎ সোত্তবীয়প্রীভূতকো লেখঃ প্রাপ্তঃ। প্রত্যক্ষীকরো' 

হেনং দেবঃ। 
রাজা। (উদ্ধায় সপ্রাভৃতকং লেখং সোপচারং গৃহীত্বা পরিজনা- 

মার্পয়তি )। 

( পরিজনো৷ লেখং নাটোনোদঘাটয়তি ) 
ধারি। ( আত্মগতম্) অন্মহে, অদোমুহং এবব গো হিঅঅম্। স্থৃণি- 

স্সং দাব গুরুমণস্স কুসলাণস্তরং বন্ুমিত্তস্স বৃত্স্তম। অদিভারে কু 
পুত্তআ সেপাবদিণা গিউস্বে। | 

পি পপি সীপাপ্পিপস্পীপিপ্পাপীপপসপা পণ পেপসি ৩০ পাপী পেশি 

রাজা। তবে যন্ত্রিসভাকে বল, সেনানী বীরসেনকে লেখা হউক যে, এরূপ 

কার্য কর। 

, ক্ঠুকী। মহারাজের যেব্ূপ আজ্ঞা । 
[প্রস্থান । 

( উত্তরীয়রূপ উপনৌকনসহ পত্র-হস্তে কঞুকীর পুনঃ প্রবেশ ) 

ক%ু। প্রভুর আদেশ প্রতিপাঁলিত হইয়াছে। সেনাপতি পু্পমিত্রের নিকট 

হইতে এই উত্তরীয়র্ূপ উপচৌকনসহ পত্র উপস্থিত হইয়াছে। মহারাজ 
খত্যক্ষ করুন। 

রাজা। (উঠিয়া নযস্কারাদি সকগাপরদ্ন পূর্বক সে উত্রীয়প্র লইয়া 
গরিন-হস্তে প্রদান )। 

( পরিজন কর্তৃক পত্র উদ্মোচনের অভিনয়) টা 
ঘুরিণী। হো! বন্ুমিত্রবিষয়ক চিন্তায় আমার হৃদয় তদভিমুখ (উৎ- 

ফট) হইয়াছে । গুরুজমের কুশলসংবাদের পর বসথমিত্রের বৃতান্ত। শ্রবণ 

। তি সার পু কেরা কা নু করছেন 



৮১১৮ কাবিদাসের গ্রন্থাবলী। 

কাজা। ( উপবিশ্য বাচয়তি ) হস্তি, বজঞরণাঁ জেনাপতিং পুষ্প- 

মিত্র! বৈদিশস্থং পুক্রমায়কমস্তমনিমিত্রং সেহাৎ পরিষক্োমমুনর্শতি 

বিদিতমন্ত। যোহলৌ রাজযজজদীক্ষিতেন ময়! রাজপুত্রশতপরিবৃতং বনু 

মন্ত্র গোপ্তারমাদিশ্য বুসরায় নিবর্তনীয়ো নিররগলস্তরগমে। বিস্উ/ 

 হ্িন্ধোর্দিক্ষিণে রোধসি চরল্নশ্বীনীকেন যবনেন প্রীর্থিতঃ। রী 

উচ্চরোঃ সেনায়োর্মহানাসীৎ সংসর্দদ; | ূ 

(ধারিণী বিষাদং নাটয়তি ) 

রাজা । কথমীদৃশং সংবৃত্তম্ ? ( পুনর্ববাচয়তি )। 

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বস্তুমিত্রেণ ধন্থিনা | 

প্রসহা হিয়মাণে। মে বাজিরাজে নিবর্তিতঃ ॥ 

ধারি। ইমিণা আস্লসিদং মে হিঅঅম্। 

স্াজা। ( লেখলেষং বাচয়তি ) সোহুহমিদানীমংশমতেব সগর; 

পৌন্রেণ প্রত্যাহতাশ্থো ষক্ষ্যে। তদিদানীমকালহীনং বিগতরোধচেতদা 

ভবত। বধৃজনেন সহ যজ্ঞসেনায়াগন্তব্যমিতি । 
পাপ 

রাঁজা। (উপবেশন পূর্বক পোপহার পত্রিকা লইয়া পাঠ) স্বত্তি। সেনাপতি 

যজ্ঞশাল! হইতে বিদিশান্থ আঘুন্সান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে গ্লেহতরে মালিঙগন পূর্বক 

জানাইতেছেন। _বিদিত হউক, মার্মি রাজযজ্ঞ ব্রতী হইয়া শত রাজকুমার", 

গরিরত কুমার বন্থুমিত্রকে রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া য্ভীয় তুরঙ্গটিকে নি 

ইচ্ছানুসারে ছাড়িয়া দিয়াছি। সেই জীয়াশ্ব বানা থান বিচরণ পূর্বক দে 

সঙ্গ সিদ্ুনঙের দক্ষিণতীরে উপস্থিত হয়ঃ সেই সময় অশ্বসেনারৃত এক যবন 

আপিয়। সেটিকে ধাক্সণ করিয়াছে। পরে ছুই দলে তুমুল বুদ্ধ উপস্থিত হয়। 

'ধারিমী। (রিষাদ প্রকাশ ) 
স্বাজা। কি) এরূপ ঘটন! ঘটিয়াছে? (পুনর্ধধার পত্র পাঠ) তৎগরে 

বসুর একমা্র শরাসনের সাহায্যে সবলে সমস্ত বিপক্ষকে গরাতূত ফরিয় 

আমার নেই বজীয তুরককে আনরন করিয়াছে । 

» স্যারিসী।. এই কঘ। ওনিয়) আমার হয় আস্থ
া হইল। 

মা (জর গেল পা) তিক তি সি 
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রাজা] অনুগৃহীভোহন্রি |. 
পরি( দিষ্টা! পুজবিজয়েন তশ্মাৎ দম্পতী বর্দেতে। 

তর্তীসি বীরপত্তীনাং শ্লাধ্যানাং স্থাপিতা ধুরি। 
বীরসূরিতি শব্দৌহয়ং তনয়াত্বামুপস্থিতঃ ॥ রা 

ধারি। ভোদি! পরিতুটগ্ষি, জং পিদরং অগুজাদে। মে বচ্ছআ। 
রাজা। মৌদগল্য ! নম কলতেন যুথপতেরমুকৃত;। 
কথু। দেব! অয়ং কুমারঃ__ 

নৈভাধতা বীরবিদ্বস্তিতেন, চিত্তহ্থ নো বিন্রয়মাদধাতি। 
সা প্রধৃ্ঃ প্রভবস্মু্কৈরগ্নেরপাং দগ্ী,রিবোরুজন্মা ॥ 

পাশপাশি ১ ৭ পপপনপপপপপপ্প স
স 

আমিও সেইরূপ বস্ুমিত্র কর্তৃক প্রত্যানীত অ্বদ্বারা যজ্ঞ সমাধা করিব; অতঞএব 

মাপনি কালবিলঘ না করিয়া যবনের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক টা 

উপস্থিত হইবেন । 

রাজা। অন্ুগৃহীত হইলাম। 
গরি। সৌতাগ্যবশে আপনারা উভয় দম্পতী পুত্র দ্বারা অন্যায় প্রাণ 

হইলেন। দেবি! স্বামী আপনাকে ল্লীনীয় বীরপরীদিগের সর্রোচ্ট পদে 
্রতিটিত করিয়াছেন; এখন আবার কুমার হইতে আপনি বীরগ্রসবিনী বলিয়া 

কাতিত হইলেন। 
ধারিপী। দেবি | আম' পরম সন্তষ্ট হইলাম। যেহেতু, পুত্রটি পিতা 

অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 

রাঙ্া। মৌদৃগল্য। হস্তিশাবকটি যুধপতিয়ই জন্থকরণ করিয়াছে । ( অর্থা 

বুমিত্র বালক হইয়াও শৌরযযবীর্ষ্যে যহাবীরের অনুকরণ করিয়াছে)।. 
কথুকী। মহারাজ! কুষার বে যবন. বিজয়পূর্ববক অশ্বমেধীয় জঙ্ গ্রত্যা- 

শান করিয়া বীরারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের চিত্তে কিছুবাষ : 

বমবোধ হইতেছে না। কারণ, বাড়বাস্ধি থে জগাধ সমূতের জলরাশি ঈং 

' ফারদ। সে কেবল মহাতেজা উর্বাধবির উরদেশ হইতে অগা হইয়াছে) এ 

।সনেহ নাই।* সর্মশর্ুবিজয়ী ঘহাশূরবংশজ খাপনি বম বুনে বং 
মায়ের পঙ্গে ও কারা বিচিত্র নহে। টন 
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রাজা । মৌদগল্য ! যত্ঞসেনশ্যালমুরীকৃত্য মোচ্যস্তাং সর্বে্ বসা; 

কু । যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। নর 

| [ ইতি নিষ্কান্তঃ। 

ধারি। জয়সেগে! গচ্হ ইরাবদদিপ-পমূহাণং অস্তেপুরাপং পুত্স 

বুস্তস্তং ণিবেদেছি।. 

| (প্রতীহারী গন্তমুদ্ততা ) 
ধারি। এহি দাব। | 

প্রতী। (প্রতিনিবৃত্য ) 

ধারি। ( জনাস্তিকম্) জং. মএ অসোঅদোহলণিআোএ মালবিআএ 

'পড়িগ্াদং, তং সে অহিজণং চ ণিবেদিঅ মম বজগেণ ইরাবদ্দিং অণুণেহি। 

তুএ অহং সংচ্চাদো। গ বিবভংসিদব্বেত্তি। 

প্রতী। জং দেবী আবেছি। [ ইতি নিল্লান্তা। 
শীত শি ৬ পিট শা াশিীসেিীপ 

স্পা িপীসপশী পি 

* রাজা । যৌদৃগল্য ! যজ্ঞসেন ও অন্যান্ত বন্দিগণের এখন কারাবন্ধন মোচন 

করিয়! দেও। 

*. কঞ%চুকী। ধহারাজার যেরূপ আভা । ৃ 

ক. গ্রসথান। 

ধারিলী। অয়সেনে! যাও, ইরাবতী প্রস্ৃতি অন্তঃপুর-মহিলাগণের নিকট 

পুত্রের এই বিজয়-বৃাত্ত জাপন কর। 

(প্রতীহারীর গমনোঘৃযোগ ) 

ধারিমী। আইস, গুনিয় বাও। 

গ্রতী। (প্রতিনিবৃত্ত হইয়।) এই আনিয়াছি।
 

ধারিনী। (জনান্তিকে) তপনীয়াশোকে দোহা প্রদান করিবার সময 

আছি মালবিকার নিকট প্রতিলুত ছিলাম যে? তাহার মনো নি 
এবঃ বিভ্িত হইয়াছে) অতএব এই মক ॥ 



মালবিকাগিমিত্রম্ ৷ ১১২ 

( প্রতীহারী পুনঃ প্রবিশ্থু ) 
প্রতী। ভটণি! পুস্তবিজঅণিমিতেণ পরিতোসেণ আন্তেউরা, 

আহরণাণং মগীসক্ষি সংবৃত্তা। 
ধারি। এদং কিং অচ্চরিঅম। সাধারণে! ণং অব্ভূদআ। 
প্রতী। (জনাস্তিকম্) ভট্টিণি ! ইরাবদী বিবেদি। সরিমং ক্ং 

গহৃথএ পহবস্তীএ তব বঅণম্। সংকপ-পিদেণ জুঙ্জদি অপনহা কাদুং তি 
এ ধারি। ভঅবদি! তুঁএ অণুমদা ইচ্ছামি অজ্জন্বমদিণা পঢমসংক. 

পিপদং মালবিঅম্ অজ্জউত্তস্স পরিবাদেছুম্। 

পরি। ইদানীমপি ত্বমেবাস্যাঃ প্রভবসি। 

ধারি। ( মালবিকাং হস্তে গৃহীত্বা ) ইদং অজ্জউৰ্কো পিঅণিবেদণা- 
ণুবং পারিতোপিঅং পড়িচ্ছু। 

শপ শি প্পীশী াশ্শীশীশিশী শশী তিক 

প্রতী। (পুনঃ প্রবেশ করিয়া) ভত্রি! কুমারের বিজয়-সংবাদ শুনিয়া 
অনতপুব'মহিলারা আমাকে এত অলঙ্কার পারিতোধিক দিলেন যে, আমি যেন 
মাতরণের একটি পেটিকা হইয়৷ পড়িয়াছি। 

ধারিণী। ইহা আর 'আশ্চর্য্য কি? পুক্রবিজয়-সংবাদ সাধারণ অভ্যুদয়। 
(পু্বের প্রতি সকল মহিলাদিগেরই সমান ম্নেহ; সুতরাং তাহারা ধে 

'আাহ্লাদে বিহ্বল হইয়া তোমারে এরূপ পারিতোধিক প্রদান, কার্থীবেন, ইহা 
বিচিত্র নহে )। র 

প্রতী। (জনাস্তিকৈ) ব্রি! ইরাঁবতী দেবী জানাইতেছেন, ছঁপনি 
বীর সায় গ্রসত্বশাঞ্চিনী ১ আপনার এরূপ বাক্য (আদেশ ) উপযুক্তই বটে। 
প্রতিশ্রত বিষয়ের অন্তথাচরণ কর] কদাচ কর্তব্য নহে। 

ধারিণী। ভতগবতি! আর্ধ্য সুতি মালবিকাকে আর্ধপুতরের হন্তে সম্প্রদান 
করিতে পূর্বে স্বল্প করিয়াছেন, সম্্ুতি আপনি সেই বিষয়ে আদেশ করেন, 
ইহাই আমার বাসনা। 

পরি। আপনিই এখন সর্প্রকারে মালবিকার প্রদু। (আমার নি 
শবরঅপেক্ষা কি? আপনি নিজ ইচ্ছান্ুসারেই কার্য করিতে পারেন )। 
, ধারিনী। (তযালবিকার হস্ত ধারণ পূর্বক ) এই জানিযারা পরমোগ 

এধন আর্ধ্যপুত্র গ্রহণ করুন । 
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(রাজা ত্রীড়াং নাটয়তি ) 
ধারি। ( সম্মিতম্) কিং অবধীরেদি অজ্জউত্তো 

+.. বিদু। ভোদি! এসো লোঅবববহারো। সব্বো ণববরো লজ্জা 
রি  ছুরো হোদি। (রাজ! বিদূষক মবেক্ষতে ) 
/ বিদু। অহ! দেবীএ এবব কিদপ্লণিবিবসেসং দিধদেবীসন্দং মাল, 
ৃ . বিঅম্ অত্তভবং পড়িগহিদুম্ ইচ্ছদি। 

৭. ধারি। এদাএ রাঅদারিআএ অহিজণেন দিষ! এবব দেবীসদে। 
কিং পুণরুত্েণ। 

পরি। মা মৈবম্। | 
অপ্যাকরসমুৎপন্নো রত্ুজাতিপুরস্কৃতঃ । 
জাতরূপেণ কল্যাণি ! সহি সংযোগমর্থতি ॥ 

1... ধারি। (ন্মৃত্বা) মরিসেছে তঅবদী, অবভুদঅকহাএ পঢ়মং অব- 
. গ্ুষ্ঠণং বসণং ণালক্খিদম্। জঅসেণে ? গচ্ছ দাব পত্তো্ং উবণেহি। 

সস টি পানি 

ূ (রাজার লজ্জ৷ প্রকাশ ) 

' ' ধারিনী। (মৃদু হাস্ত সহকারে ) আর্ধ্যপুত্র কি বিবেচনা করিতেছেন? 

মালবিকার প্রতি কি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন? 

,.. বিছু। দেবি! সচরাচর লোকব্যবহারে এইরপই প্রচলিত আছে ষে, নুতন 
ূ বর লক্জাসীলই হইয়৷ থাকে। 

রাজ! । (বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত ) 
বিদু। যখন দেবী আত্মনিবিশেষে নিজেই মারাবিকাকে দেবী শব্দে অভি 

| ছি করিলেন, তখন মালবিকাকে গ্রহণ কর! মহারাজের কর্তব্য । 

ধারিনী। উচ্চবংশই এই রাজকুমারীকে দেবী শব প্রদান করিয়াছে; 
:, স্ত্তরাং এ বিষয়ে পুনরুকি নিশ্রায়োজন। 

1, পরি। একথা বলিবেন না। হে কল্যাণি! আকরজাত মণিশ্রেষ্ঠ যেমন 

' কাচের সহিত মিলিত হইলে পূর্ণ শোভা প্রাণ হয়, সেইন্্প এই মালবিকা 

., এখন অনুপ গতি মহারাজের সহিত মিলিত হইয়া পরম শোতা প্রা হউন 
 শ্বীরিনী।: (শ্বরণ করিয়!) ভগবতী ক্ষমা করন। পুতবিজয়-পংবাদ শ্রবণ 

1". রহ গমের হন রাস বত হানা. ভি যা ( বৌত কোনে 
রজত 1... ...:4: 
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প্রতী। জং দেবী আণবেদি। ' [ইতি নিক্কাস্ত 

£ (পুনঃ পত্রোরণং গৃহীত প্রবিষ্ট প্রতীহারী ) 
প্রতী। দেবি! এদম্। 

ধারি। ( মালবিকামবগুঠনবতীং কৃহা) অজ্জউত্বো দাণিং ইম 
গড়িচ্ছছু। 

রাজ! । ত্বচ্ছাসনং প্রত্যনুরক্তা বয়ম। ( অপবার্য্য ) হস্ত প্রতি 
গৃহীত । 

» বিদু। অক্কাহে, দেবীএ অগুউলদা ধারিণীএ। 

দেবী। (পরিজনমবলোকয়তি ) 

পরিজনঃ| ( মালবিকামুপেত্য ) জেছু জেছু ভট্টিণী। 

ধারিণী। ( পরিব্রাজিকাং নিরীক্ষতে ) 
পরি। দেবি! নৈতচ্ছিত্রং ত্বয়ি। 

প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্তৃবসলাঃ সাধব্যঃ। 

অগ্যসরিতামপি জলং সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যাদধিম্॥ 
পট 

গ্রতী। দেবীর যেরূপ আজ্ঞা । (নিক্রমণ ও অবগ্ুঠন লইয়া পুনঃ প্রবেশ- 

পূর্বক) দেবি! এই অবগুঠন আনিয়াছি। 
ধারণী। (মালবিকাকে অবগুঠনবতী করিয়া) আর্ধ্যপুজ এখন ইহাকে 

গ্রহণ করুন । 
রাজ!। আমর] ত্রমার, আদেশের বশীভৃত। (ন্ুতরাং তোমার আদেশে 

যাধবিকাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম )। (লজ্জাবশে অপবারিত হইয়া) 
ঘহো! মালবিকা গ্রহণ কর। হইল । 

বিছি। অহো, রাজার প্রতি ধারিণী দেবীর কি অন্ুকূলতাব ! 
ধারিণী। ( পরিজনগণের দিকে নেত্রপাত) (মালবিকাকে অভ্যর্থনা 

করিবার জন্যই পরিজনবর্থের গ্রতি নেআসক্ষেতে ইঙ্গিত )। 
গরদন। (মালবিকার নিকট গমন পূর্বক) ত্য জয় হউক, জয় হউক: 8 
ধারিনী। (পরিস্রাজিকার প্রতি দৃষ্টিপাত) | 
পরি। দেবি! আপনাতে ইহা (এইরূপ ব্যবহার ) বিচিত্র হে। গড়ি, 

যা রি রমদীগণ নিজেরাই সপ্ীদাধদরণ কার্য ফরিয়। গতির ল্য 



১১২৪ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

(প্রবিশ্বা নিপুণিকা ) 
 নিপু। জেছু ভট্া। ইরাবদী বিবেদি। জং উবআদিকঃমণ জদা 
'ভটুটিগো অবরদ্ধা, ভং সঅং এবব তশ্ুণো অনুউলং ণাম আঅরিদং। 
'সম্পদং পুধঈমণোরহেণ ভত্তুণা পসাদমেত্রেণ সংতাবইদবেত্তি। 

ধারি। ণিউণিএ! অবস্সং সে সেবিদং অজ্জউত্তো জাণিস্সদি। 
নিপু। অণুগিহিদক্ষি। [ ইতি নিচ্ধান্তা। 
পরি। দেব! অমুনা যুক্তসম্বন্ধেন চরিতার্থ মাধবসেনং 'সভাজযিতুং 

গচ্ছামঃ | 

ধারি। ভমবদীএ ৭জুত্তং অঙ্গে পরিচ্চন্তুং। 
! 

করিয়া থাকেন । দেখুন, গঙ্গ। প্রভৃতি সূদ্রগামিনী নদীসকল অস্ান্ঠ নদীর স সহিত 

মিলিত হুইয়! তাহাদিগের জলরাশি সমুদ্রে লইয়া ষায়। 

| (নিপুণিকার পুনঃ প্রবেশ ) 

. নিপু। মহারাজের জয় হউক। ইরাবতী দেবী নিবেদন করিতেছেন ঘে, 
“আমি মহারাজের অনুনয় লঙ্ঘন পূর্বক অপরাধ করিয়াছি । (প্রযদবনে মাল 

বিকার সহিত নির্জনে তাহাকে আলাপ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম। 

তিনি অন্নয়-বিনয় করিলেও আমি প্রসন্র হই নাই; তাহার বিনয় লঙ্ঘন পূর্বক 

চলিয়া আসিয়াছিলাম ; সুতরাং আমার অপরাধ হইয়াছে । এখন নিজজেই সেই 

অপরাধের ক্ষালন করিতেছি । মহারাজের হস্তে মালবিকা-সম্প্রদানবিষয়ে 

ধারিদী দেবী জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সে বিষয়ে সন্মতি প্রদ্ধান করিয়াছি? স্ৃতরাং 

মহারাজের সন্তোষকর কার্ধ্যই করা হইয়াছে। এখন মহারাজ আমার প্রতি 

ক্রোধ সংবরণ করুন|) মালবিকা লাত হওয়াতে প্রভুর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে? 

ক্সতএব এখন প্রসন্ন হইয়া আমাকে সংবদ্ধিত করুন। 

ধারিদী। নিপুণিকে ! অবশ্থ ইরাবতীর আনুগত্য মহারাজ স্বীকার 

করিবেন ! 

অনুগৃহীত হইলাম । [ নিগুণিকার গ্রস্থান। 

পর়ি। যহারাজ | এখন মাধবসেনের সহিত সৌহার্দসমব্ধ স্থাপিত হইল 

দিগের অনুমতি 
তাং হার সংব্জনার্ গমন করিতে ইচ্ছা করি। (আপনা 

পরার্ধনা)। . ১... রব 
বারন নাধীনিগকে পরিজযাগ করিয়া তগবতীর গমন কা 7 * 

পি ১ ৮ 78. ২৮ ৮ এ 

নহে !, 
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॥ রাজা । ভগবতি ! মদীয়েষেব লেখেষু তত্রতবতত্বামুদ্দিশ্য সভাজন! 

গরাণি পাওয়িস্তামঃ | 

_ পরি। যুবয়োঃ নেহাত পরবানয়ং জনঃ। 

ধারি। আণবেছু অজ্জউত্তো ভূআোবি দে কিং পিঅম্ উবহরিস্সম্ ! 

রাজা। মম তাবদেতাবদেব প্রিয়ম্। 

( ভরতবাক্যম্) 

্ং মে প্রসাদন্থুমুখী ভব দেবি ! নিত্যমেতাবদের মুগয়ে প্রতিপক্ষছেতোঃ। 

আশাম্থমত্যধিগমাৎ প্রভৃতি প্রজানাং, 
সম্পপ্ভতে ন খলু গোগুরি নাগ্নিমিত্রে ॥ ৃ 

[ ইতি নিক্ষান্তাঃ সর্বেব। 
ইতি পঞ্চমোহস্কঃ | 

ইতি শ্রীযমহাকবি-কালিদাসপ্রণীতং মালবিকাগ্িমিত্রং নাম নাটকং সমাপ্তম্। 
শােস্াাপিশিপপশিপাপসপীপ 

রাজা। তগবতি। আমি পত্র লিখিবার সময় আপনাকে উদ্দেশ পূর্বক 

মেই মাননীয় মাঁধবসেনকে সম্মানাদি জ্ঞাপন করিব | 

পরি। এই ব্যক্তি (আমি) আপনাদিগের উতয়ের স্নেহাধীন। (অতএব 

স্বাপনাদিগের অভিপ্রায়ের বিপরীত 'কার্য্য করিতে সমর্থ নহি )। 

ধারিশী। আরধ্যপুত্র বলুন, আপনার আর কি প্রিষ্বানুষ্ঠান করিব? 
রাজা। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রিয় কার্ধ্য হইল। এখন ভরতবাকাই 

ফল হউক। হে দেবি! তুমি সর্বদা আমার প্রতি প্রসন্নমুখী থাক) তোমার : 
ঘেন অপ্রসাদ উপস্থিত নাহয়; ইহাই আমি প্রার্থনা করি। রাজ্যলাত করিয়া 

অবধি যত দিন এই অগ্নিমিত্র গ্রঙ্জাপালক হইয়াছে, তত দিন প্রজাপুঞ্জের বাছনীয় 
জ্জাশয়-রধ্যাদি নির্ধাপ ) কার্ধ্য যে সম্পাদিত হয় নাই, তাহ! নহে; সকলই 

শর হইয়াছে) সুতরাং আর কিছু প্রার্থনীয় নাই। - 
চি. এ [ সকলের গ্রস্থান। 

মালবিকাগ্িমিজ্র সম্পূর্ণ । 
০০ 







পুরূরবা 
নারদ 

চিত্ররথ 

বিদুষক 

পৈলব 

উর্বনী 

মেনকা 

চিত্রলেখা 

নাঁট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ। 

পাত্রগ্ণ। 

রাজা 

গন্ধর্বরাজ । 

বাজ-বয়ম্য। 

তরতমুনির শিষ্য 

কঞ্চুকী, পরিজনগণ, বৈতালিকগণ ইত্যাদি। 
সস উজ, আক ৯ ৬ ০ ৬. 

পাত্রীগণ । 

রাজমহিষী। 

অপ্দরাগণ। 

তপস্থিনী, চেটী। অন্তংুররমণীগণ ইত্যাদি | 



বিক্রমোর্ধবশী। 
৬ ০, ০৯৭ সশসহাওজসপনী 

প্রথমোহস্কঃ 
নিত 

বেদান্তেযু যমানুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী, 

যন্মিন্ীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শবে যথার্থাক্ষরঃ। 

অন্তর্যস্চ মুমুক্ষুতিনিয়মিত প্রাণাদিভিমূ পাতে, 

সস্থাণু স্থিরভক্তিযোগস্থলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্ত্ব বঃ॥ 

( নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ) 

সূত্র। অলমতিবিস্তরেণ। ( নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য ) নারিব। 
গরিষদেধা পূর্ণেবষাং কবীনাং দৃষ্টরসপ্রবন্ধা, অহমন্থাং কালিদাসগ্রথিত- 

৮ পাশাপাশি শটশিশিশাশ শশী 

বেদান্তে যিনি অদ্বিতীয় পুরুষ (ব্রহ্ম ) বলিয়া! কীর্ডিত, যিনি স্বর্গ 'মর্ত্য ব্যাপ্ত 
করিয়া বিয়াজিত, ধাহাতে অনন্তগামী ঈশ্বর শব প্রযুক্ত হওয়াতে এ শব্দ যথার্থাক্ষর 
ছে, মুমুক্ষুগণ প্রাণাপানাদি বাু সংযমন পূর্বক হদয়াত্যন্বরে ধাহার অদ্বেবণ 
করেন এবং অটল! তঙ্িযোগ দ্বারা ধাহাকে অনায়াসে লাভ কর! যায়, সেই 
মহ্ম্বয় তোমাদ্দিগকে কল্যা" প্রদান করুন। 

( নান্যান্তে হ্ব্রধারের প্রবেশ ) ্ 
হত্র। আরবিস্তাবে আবশ্তক মাই$ (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) 

হেমারিষ! * এই সভার সত্যগণ প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধাতিনয় সমস্ত বদি 
করয়াছেন। আমি মংগ্রতি কালিদাসবিরচিত নুতন ত্রোটক নাটকের 1 তিন | 

* নাট্যোক্কিতে আর্ধ্যজনের প্রতি “মায়িয়? সঙ্োধন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রর ৃ 

1 ভোটক-_নাটকবিশেষ। ইহাতে সাত, আট, নয় বা পাঁচটি অন্ধ থাকে; তুষ, মহ 
উটের সত ইহাতে বিদ্ুমান এবং ্তযনে বিদৃঘকের বিভতমানতা দৃষ্ট হয। অক্ষণ হা. 

'সপ্তাট-দব-পঞ্চান্বং দিবা-মাুষ-সংশ্র্নমূ। 

 আোটকং নাম তৎ পরা এডাং সবিচুখকম 



১১৩০  কালিদাসের এস্থাবলী। 

বন্তন] নবেন ত্রোটকেনোপস্থান্তে, তহুচ্যতাং পাত্রবর্গঃ স্বেধু স্থানৈধবহি 
ভবিতব্যং ভবস্তিরিতি। 

(ততঃ প্রবিশতি নটঃ) 

নটঃ। যথাজ্ঞকাপয়তি দেবঃ। 

সুত্র। যাব্দস্যামারয্য বিদগ্ধমিশ্রান্ শিরসা প্রণিপত্য বিজ্ঞাপয়ামি 
প্রণয়িযু দাক্ষিণ্যবশাদথবা সদ্বস্তবহুমানাৎ। 
শৃণুত জনা! অবধানাৎ ক্রিয়ামিমাং কালিদাসম্থ। 

( নেপথ্যে ) অজ্জা ! পরিস্তাঅধ ! পরিস্তাঅধ। 

সূত্র। অয়ে ! কিময়মকম্মাদ্বিমানচারিণামাকাশে করুণধ্বনিঃ শরয় 
(বিচিস্ত্য ) আংজ্ঞাতম্, তবতু। ৃ 

উরস্তবা! নরসখন্থ মুনেঃ স্থরন্ত্রী, কৈলাসনাথমুপন্তত্য নিবর্তমানা। 
বন্দীকৃতা বিবুধশক্রভিরদ্ধমার্গে, ক্রন্দত্যতঃ শরণমপ্লরসাং গণোহয 

[ ইতি নিক্ষা্ 

করিব; অতএব অভিনেতৃপাত্রগণকে নিজ নিজ স্থানে অবহিত হইয়া থা 

বল। ( নটের প্রবেশ) 

নট। আপনার যেরূপ আজ্ঞা!) 

কুক্ল। আমি তবে সৎকুলজাত চতুঃযষ্টি কলাতিজ্ঞ সমন্ত সত্যম্লীকে অবঃ 

মন্তরকে প্রণাম পূর্বক জানাইতেছি যে, হে মহোদয়গণ! প্রণয়িজনের ৫ 

দাক্ষিণ্যবশতঃ কিংব! স্বস্তর প্রতি সম্মানগ্রদর্শন জন্ত আপনারা অবধান সহ 

কালিদাসবিরচিত প্রবন্ধ শ্রবণ করুন। 

(নেপধ্যে) আর্ধ্যগণ! রক্ষা কর; রক্ষা কর। 

হুত্র। অহো! সহসা নতোমার্গে বিমানচারিগণের করুণধ্বনি £ 

হইতেছে য়ে1. (চিন্তা করিয়া) আ! বুঝিয়াছি, তাহউক। নরসবা র্ 

ঝি উন হুইতে উৎপন নুরবালা উর্ধশী কৈলাসনাথ কুবেরের নিক গ 

করিয়াছিলেন ১ প্রত্যাগমনকালে তিনি অর্ধপথে লজ রস 

উযাছোদ। ৫ ূ রণল | হইয়াছেন (দেই জনই তাহার বহচারিনী গরারা শরণলাতের 
ধার নট্রের রা 

৯১1 ঘা 11 ঠা ্ 

[ $ / ্ রি এডি রর রঃ ৯! 



বিক্রমোর্ববশী | ১১৩: 

(প্রস্তাবনা ) 

( ততঃ প্রবিশগ্ত্যপটাক্ষেপোগ্রসঃ ) 

অগ্প। অজ্জা ! পরিস্তাঅধ পরিত্তাঅধ, জো অমরপক্ষবাদী, জস্স 

অন্বরদলে গদী অথি। 

(ততঃ প্রবিশত্যপটাক্ষেপেণ রথারূটো রাজা সূতশ্চ ) 

রাজা । অলমাক্রন্দিতেন, সৃধ্যোপস্থানসংনিবৃত্তং পুরূরবসং মামেতা 

থাতাং কুতো তবত্যঃ পরিভ্রাতব্যা ইতি। 
রম্তা। অস্থরাবলেবাদে। ৷ 

রাজা। কিমন্ত্ুরাবলেপেন ভবতীনামপরাদ্ধম্? 

স্তা। স্তণাদু মহারাআো ; জা তবোবিসেসসঙ্কিদস্ন হৃউমারং পহ- 

1ং মহেন্দস্স, পচ্চাদেসো। রুবগবিবদাএ সিরিগৌরীএ, অলঙ্কীরো সগ্- 
মূঘ, সা ণো পিঅসহী কুবেরভবণাদো ণিঅত্বমাণা কেণাবি দাণবেণ 
ত্তপ্েহাদদিআ৷ অদ্ধবধজ্জেব গিগ্গিহিদা। 

( ইতি প্রস্তাবনা ) 
(বিন! ববনিকাপতনে অপ্পরাদিগের প্রবেশ) 

অগ্গরা। হে আর্ধ্যগণ! রক্ষা কর, রূক্ষা কর । যিনি দেবগণের পক্ষপাতী 
ংব। যিনি গগনতলে বিচরণ করেন? তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। 

(বিনা যবনিকাক্ষেপে রাজা ও সারথির প্রবেশ ) 

বাজা। আর রোদনে' গ্ররোজন নাই । আমি পুরূরবা এইমাত্র হ্ষেযাপন্থান 
যাধা করিয়। আসিতেছি;' কোন্ ব্যক্তি হইতে তোমার্দিগকে রক্ষা করিতে 
ইবে, বল। | 

রস্তা। অস্থরের উপদ্রব হইতে। 
রঙ্জা কি? অন্ুুরেরা তোমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া অপরাধী 

ট়্াছে? 

বন্ভা। মহারাও শ্রবণ করুন। দেবেন্দ্র কোন ব্যজির তগস্তাদর্শনে ভীত 
ই ধাহাকে আপনার সুকুমার বাণস্বরূপ করিয়া থাকেন, হার সৌনদর্য্যদর্শনে 
পগর্বতা গার্ধতীও লজ্জা বোধ হয়, বিনি অমরপুরীর অলফারশ্বরপিণী, 
যাঁদের প্রি সেই উত্কী কুষেরপুরী হইতে চিন্জলেখার সহিত পরত্যাগধন 



১১৩২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজা। পরিজ্ঞায়তে কতমেন দিগ্থিতাগেন গতং স জাল্গঃ ? 

অপ্স। ইসাণীএ দিসাএ। | 

রাজা । তেন হি মুচ্যতাং বিষাদ, যতিস্বে বঃ সথীপ্রত্যানয়নায়। 

অপল। ( সহর্ষম) সরিসং এদং সোমবংসসন্তবস্স। 

রাজ! । ক পুনগ্্মাং ভবত্যঃ প্রতিপালযিস্যন্তি ? 
অপস। এতদস্সিং হেমকুড়সিহরে । 
রাজা! সূৃত!. এশানীং দিশং প্রতি প্রেরয়াশ্থানা শুগমনায়। 
সৃতঃ। যথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুয়ান্। ( ইতি তথা করোতি )। 

রাঁজা। ( রথবেগং রূপযিত্ব1|) সাধু! সাধু! অনেন রথবেগে 

ূর্বপপ্রস্থিতং বৈনতেয়মপ্যাসাদয়েয়ম্। মম হি 

আগ্রে যাস্তি রথস্ত রেণুপদবীং চূর্ণীতবস্তো ঘনা- 
শ্চক্রভ্রান্তিররান্তরেষু বিতনোত্যন্যামিবারাবলীম্। 

সওজ পাপসপসপিপ পাপা শপ পাপা টি 

করিতেছিলেন, মধ্যপথে এক অন্বর নিগ্রহ করিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থ 

করিতেছে । . 

রাজা। সেই নির্দয় অসুর কোন্ দিকে প্রস্থান করিয়াছে দান! 

অপ্সরা । ঈশানকোণা ভিমুখে গিয়াছে। 

রা । তধে বিষাদ পরিত্যাগ কর, তোমাদের সথীকে প্রত্যানয়নার্থ আা 

হত করিব। ৃ্ 

অপ্সরা । (সহ্ষে) সোমকুলজাত আপনার "পক্ষে এ কার্য্য উপযুক্ত বটে। 

রাঁজা। তোমরা কোন্ স্থানে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে? 

অক্ষারা। এই হেঙ্গকুট পর্বতের শিখরদেশে থাকিৰ। 

রাজা। সারথে! ঈশানকোণাভিমুখে দ্রুতগতি অশ্বগণকে চালনা ক? 

শৃত। আয়ুক্সন! আপনার যেরূপ জাজ্া। চগাজা 

রাজা । ( রথবেগ ধর্ণন পূর্বক ) সাধু সাধু! এই রথগতি দ্বারা পু ্ 

সবরের নিকটও উপস্থিত হওয়া যায়। রথের পুরোবর্তী মেঘমও ন্ 

াত হই তৃতল্থ রেধুর তায় হইয়া যাইতোছ। বেগের ট রা 

রা যে দেব খত শেন বি হজেছে “তক 
০০০০ কউ্িভাতর জাম ইঠতিছে এবং রখোগরিছ বল? 

০ পিট শি স্পেস পাতি পিপিপি শী শাপিশিশ পপি শীল শপ শ ২ পাপপপশ পাপী শীট টিশিিশিটিশিটি শি শশী 

৭ 

॥ 1 
প্ধু 7 



বিক্রমোর্ধশী। ১১৩ 

চত্রারস্তাবনিগ্চলং হয়শিরম্যায়ামবচ্চামরং, 

যন্মধ্যে সমবস্থিতো ধ্বজপট; প্রান্তে চ বেগানিলাৎ ॥ 

[ নিক্কান্তো রাজা সূতচ্চ 
সহজন্যা। হল1! গদে! রাএসী ; তা অঙ্গেবি জধাসদ্দিটটং পদেঃ 

গচ্ছন্ষ । | 

মেনকা। সহি! এববং করেন্ধ। 

( ইতি হেমকুটশিখরে নাট্টেনাধিরোহস্তি ) 

রন্তা। অবি নাম সো বাএসী উদ্ধারে ণো হিঅঅসল্পং ? 

মেন। সহি! মা দে সংসমআো ভোদু। 

রম্তা। গং দুজ্জআ দাণবা। 

মেনক1। উঅধখিদসং পহারে মহেন্দে। বি মঞ্ঈমলোমাদে! সবসমাণ 

মাপাবিঅ তং জ্জেব বিবুধবিজআজ সেনামুহে নিআোএদি। 

রস্তা। সব্বা। বিজঈ হোছু। 
পাপ ৮ পিপি পপীশীপী পিপিপি শত 

ভরে উতয় পার্থে গন করিলেও বায়ুবেগে বোধ হইতেছে যেন মধ্যস্থলেই অব 

স্থিত রহিয়াছে । [ সারথিসহ রাজার প্রস্থান 

সহজন্তা। সখি! রাজধি প্রস্থান করিলেন; অতএব আইস, আমরা 
» নির্দিষ্ট স্থানে যাই। ক 

মেনকা। সখি! তাই চল। 

(*এই বলিয়। হেমকৃটশিখরে আরোহণ ) 

রন্তা। সেই রাজণ্ব কি আমাদের হদ়স্থিত শল্য উদ্ধার করিবেন? (স' 
উর্ধশীর বিরহে আমাদিগের হৃদয়ে ষে শোকশল্য বিদ্ধ হইয়াছে, প্রিয়সধীর উদ্ধার 
মাধন করিয়া মহারাজ কি আমাদিগের হৃদয় হইতে সেই শল্য তুলিয়া ফেলিবেন) 

মেনকা। সখি! সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। 

বভা। দানবগণ ন্ত্যন্ত দৃ্দর্ষ। 

মেনকা। বখন যুদ্ধ ঘটে, তখন দেবেন্্র মধ্যমলোক (পৃথিবী) হইতে .ব। 
মানের সহিত এই রান ধিকে আনয়ন পূর্বক স্বুরগণের বিজয়লাভার্থ সেনাসমৃষধে 

রাবন্তী করিয়া দেন। | 
. র। তিনি সর্ব বিজয়ী হউন। 



১১৩? কালিদাসের গ্রন্থাবলী । 

মেনকা। (ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা)। হলা! সমস্দসধ সমস্মসধ, এম 

উল্লসিদহরিণকেদণো তস্স রাএসিণো সোমদত্তে। রহো। দীসদি; ণ এসো 
অকদখো পড়িণিউত্তিস্সদি তি তকেমি। 

(নিঙগিত্রং সুচয়িত্বা অবলোকয়ন্ত্যঃ স্থিতাঃ ) 
( ততঃ প্রবিশতি রথারূড়ো রাজ! সূতশ্চ, তয়নিমীলিতাক্ষী 

চিত্রলেখাদক্ষিণহস্তাবলম্থিতা উর্ববশী চ) 

চিন্র। সহি! সমস্সস সমস্সস। 

রাজা। ত্রন্দরি! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। 

গতং ভয়ং ভীরু স্বরারিসম্তভবং, ত্রিলে'করক্ষী মহিমা হি বজিণঃ | 

তদেতদুদ্মীলয় চক্ষুরায়তং, নিশাবসানে নলিনীব পঙ্কজম্। 

চিত্র। অল্গাহে, উস্পসিদমেত্ত সন্তাবিদজীবিদা অজ্জবি সং এসা ৭ 

পড়িবজ্জদি । 

রাজ।। বলবদত্র তে সথী পরিত্রস্তা ; তথাহি_ 
কপ 

পপপপ্পা্পপ আপ লা পাাপীিীপীী 

মেনকা। (ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া) সথি! তোমরা আ্বন্ত হও। এ 

দেখ, গগনমার্গে বিরাজিত হরিণকেতন সোমদত্ত নামক তাহার মনোহর 4 

দেখা যাইতেছে । আমার বোধ হয়, 'মহারাঞ্ অরুতকার্য হইয়া প্রত্যাগত 

হইবেন না। '  (অনিমেষনেত্রে রথের দিকে সকলের দৃষ্টিপাত । 

(রধারঢ রাঞা, সারথি এবং চিত্ররেখার দক্ষিণ হত্ত ধরিয়। 

ভয়নিমীলিতাক্ষী উর্বশীর প্রবেশ) 

. চিত্র। সখি! জাশ্বস্ত হও) আশ্বস্ত হও। 

রাজা। সুন্দরি! আশ্বত্ত হও, জশ্বন্ত হও। হে তযশীলে ! দানবতয় দূর 

হইদাছে। ব্রধারী ইন্দ্রের মহিমাই অরিভুবন রক্ষা করে) নিশীবসাগে নলিনী 

যেষন আপনার পদ্মনেত্র উন্মীলন করে, তুমিও সেইরূপ তোমার অপান্বিদত 

লোচন উদ্মীলন কর । 

চিত। হায়! কিফিৎ িশবীপ্রত্বীস বহিতেছে বলিয়াই সখীকে জীবিত 

না যোব হই এও রচনা হয াস্রছ্ 

রাজা ।. (ভীত নধী অতা তত :হ হা গাছ ফা 
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মন্লারকুম্মদানন। গুরুরশ্যাঃ সৃচ্যতে হৃদয়কম্পঃ। 
মুহুরুচ্ছ সত মধ্যে পরিণাহবতোঃ পয়োধরয়োঃ ॥ 

চিত্র। ( সকরুণম্ ) হল! উব্বসি! পজ্জবথবেহি অত্বাণঅ 

অণচ্ছরা বিঅ পড়িহাসি। 

রাজা । মুঞ্চতি ন তাবদস্তা ভয়কম্পঃ কুস্থমকোমলং হৃদয়ম্। 

সিচয়ান্তেন কথঝিং স্তনমধ্যোচ্ছী সিনা কথিতঃ ॥ 

( উর্বশী প্রত্যাগচ্ছতি ) 

রাজা। ( সহর্ষম্) চিত্রলেখে! দিষ্ট্যা বর্ধসে প্রক্ৃতিমাপন্না ৫ 
প্রিয়স্ী। পশ্য-_ 

আবিভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানের রাত্রি- 

নৈ্স্যাচ্চিহতভূজ ইব চ্ছিমভূয়িষঠধূমা। 
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা, 
গঙ্গা-রোধঃ পতনকলুষা গচ্ছতীৰ প্রসাদমূ ॥ 

বি 

গীনোন্ত কুচযুগলের মধ্যে যে মন্দারকুম্বমমালা বিরাঁজিত আছে, উহা বাঃ 

বার উচ্ুসিত হওয়াতে ইহার গুরুতর হৃৎকপ্প হচিত হইতেছে। 
চিত্র। (কাতরতার সহিত ) সথি উর্বশী ! ধৈর্য্য সহকারে নিজের আত্মাকে 

স্থির কর, ধৈর্য্যহার। হইলে অপ্নরার অনুপযুক্ত বলিয়। তুমি উগহাসাম্পদ হইবে। 
রাজা । ভয়জনিত .কম্প এখনও ইহার কুস্থমকোমল হৃদয় পরিত্যাগ 

করিতেছে না; কারণ, কুচযুগলমধ্যস্থ বস্ত্াঞ্চল মৃদু মৃদু উচ্ছ সিত হওয়াতেই 
তয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। 

( উর্ধশীর চেতন। লাত ) 

বাজা। (সহর্ষে) চিত্রলেখে! কি সৌভাগ্যের বিষয়ঃ তোমার ্িসবী 
চেতনা লাত করিয়াছেন। দেখ, চক্্রোদয় হইলে রজনী যেখন শনৈঃ শনৈঃ 

তিমিরাবগ্ন হইতে মুক্ত হয়, রাত্রিকালীন অগ্নিশিধা যেমন ধূমপু্জ 'হইতে 

বি হইয়া সমুজ্জল হই উঠে, তোমার শোতনানদী প্রিয়সথী সেইরূপ অবর্গভি 
মোহ হইতে জাম কমে মুক্ত হুইয়া টিতে কলুষিত গঙ্গার সায় চিতরপরধান: 

পা হইতে . 



১১৩৬ কালিদাসের গ্রস্থাধলী । 

চিত্র। হলা উববসি! বিস্স্থা হোহি, আবগ্াপুকম্পিণ] মহারাও 
পরাহদ| কৃখু দে তিদসপরিবন্থিণে। হদাস দাণবা । 

উর্বব। (উন্মীল্য চক্ষুষী ) কিং সম্পহারদংসিণা মহেন্দেণ অব 

ও ভূবধা! ক্ষি? | 

| চিত্র। ণ মহেন্দেণ, মহেন্দসরিসাণুভাবেণ রাএসিণা পুরূরবসেণ। 

উর্বব। (রাজানমবলোক্যাআ্সগতম্) উবকিদং কৃখু মে দাণবেন্দসম্তমেণ 
'রাজা। ( উর্বশী বিলৌক্যাত্মগিতম্ ) স্থানে খলু নারায়ণ 

বিলোভয়ন্ত্য উরুসন্তবামিমাং বিলোক্য ব্রীড়িতাঃ সর্দ্ব। অপ্পরসঃ 

অথবা, নেয়ং তপস্থিনঃ স্থষ্টিরিত্যবৈমি ।  কুতঃ"_ 
অস্থাং সর্গবিধে প্রজাপতিরভূচ্চন্দরো নু কান্তি প্রদঃ, 

শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনে মাসো নু পুষ্পাকরঃ। 

বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতুহলো, 
নির্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রাপং পুরাণো মুনিঃ। 

সপ্ত পিস পিপি ৩ শিট পি শাশিকািইি পণ পিপিপি 

চিত্র। সথি উর্বনী! বিশ্ব্ত হও? বিপন্ধের প্রতি দয়াশীন মহারাও 

কর্তৃক পরাভূত হইয়। দেবশক্র দ্ানবগণ নিরাশ হইয়াছে। 

উত্বষ। (ক্ষত উন্মীলনপূর্বক ) আমি কি সংগ্রামপারদর্শী মেনর কর্তৃ 

অন্থুগৃহীত হইয়াছি? (দেবরাজ কি কৃপা পুরঃদর আমাকে দৈত্যহস্ত হইতে 

উদ্ধার করিয়াছেন?) 
চিত্র। না, মহেন্জ কর্তৃক নহে মহে সদৃশ 'গরতাৰশালী রাজধি পুরা 

কর্তৃক তুমি জন্ুগৃহীত হইয়াছ। 
উত্। (রাঁঞার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক আত্মগত ) দৈত্যরা্জের কথ হইতে 

বক্ষ! করিয়া ইনি আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। 

যাঙধা। ( উর্ধনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। ্ব 

রমুন্ধ করিতে যাইয়া এই উরুপন্তবা উর্বশীকে দর্শনে থে লজ্জিত হইয়াছিল, 

সুঁিযুক্তই বটে । আমার বিবেচনায় ইহাকে তগ্থীর সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয না 

কেমন! হার হথটব্যাপারে কান্িপ্রদাতা চত্রই প্রজাপতি (অক্টা) হইয়াছেন । 

িনিযালিচরা রর... বিংখা চৈরেদাস প্সাসই, ইহার, হষিকর্ত হইবেন) নতুবা 
তালি 
8 ৯ রি ১০১৫১, 

০৯৪৪ 

গত) অগ্ধরারা নারারুণ ধিকে 

ইহা 
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উর্্ব। হা চিত্তলেহে! সহীঅণো কহিং ক্খু ভবে? 
চিত্র। অভঅপ পদাই মহারাআো জানাদি। রঃ 

রাজা। ( উর্ববশীং বিলোক্য ) মহতি বিষাদে বর্ধতে তে সহীজনঃ 

পশু ভবতী-_ 
ঘনচ্ছয় তং সকৃদপ্যবন্ধায়োঃ, পথ স্থিত|হুন্দরি ! ল্য নেত্রয়ো। 
দয়! বিন! সোহপি সমূৎস্থুকো ভবে, সগীজনস্তে কিমু রূঢসৌহাদঃ | 
, উর্্ব। (আত্মগতম্) অমিঅংু কৃখু দে বজণং; অধবা চন্দাদে 

অমিঅং ত্তিকিং এখ অচ্চরীঅং। (প্রকাশম্) অদৌজ্জেব মে তুবরা 
হিঅঅং। 

য়াজা। (হাত্তেন দর্শয়ন্ ) 
এতাঃ স্থতনু ! মুখং তে সখাঃ পশ্যন্তি হেমকুটগ্রতাঃ। 
উৎস্থকনয়না লোকাশ্চন্্রমিবোপপ্নবাগুক্তম্ ॥ 

ধাহার কৌতুহল নাই, সেই প্রাচীন খধষি কি প্রকারে এই মনোহর রূপ সথ 
, করিতে সমর্থ হইবেন? 

উর্ব। অধ্বি চিত্রলেখে ! সধীরা এখন কোথায়? 

চিত্র। অভয়দাতা মহারাঁজক্জানেন। 

রাঁজা। (উর্পীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) তোমার সরা ও এখন মহা. 
'ব্ষাদে অভিভূত হইয়া আছেন । দেখ, সুন্দরি! যদৃচ্ছাবশে একবারমান্্র 
নয়নসমক্ষে উপস্থিত হইলেও যাহার চক্ষু সার্থক হয়, সে ব্যজিও যখম 
তোমার অদর্শনে উৎকষ্টিত হইয়া উঠে, তখন যাহাদিগের সহিত সৌহার্দ 
চিরবন্ধমূ। সেই সথীগণ যে তোমার অদর্শনে উৎকষ্টিত হইবে, ইহাতে 
মান্য কি? 

উর্ব। ( নাম্সগত) মহারাজ! আগনার কথাগুলি সুধামাধা। অখ্ব! 
চ্েই অমৃত বিদ্যমান থাকে, ইহাতে আশ্র্ধ্য কি? (প্রকাশে) সেই জন্যই 
(সর্থীদিগকে দর্শনার্থ) আমার হৃদয় উৎকঠিত হইয়াছে। | 

রাজা। (হন্তনির্দেশে দেখাইয়া) হে বরাঙ্গি! লোকে বেন এরি 
কে উৎসুফ-নয়নে দর্শন করে, (এ দেখ) তোমার সধীরাও সেইরণ হেমেঃ 

টের শিখ্রদেশে থাকিরা তোমার চিন দিকে গা ০1 
নহ্যা্ঘধী। :.. ৬ 



১১৩৮ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

( উর্বশী সাভিলাষং পশ্যতি ) 

চিত্র। হলা! কিং পেক্খসি? 
উর্বব। সমছুক্খস্থবহো পীবীঅদি লোঅণেহিং ॥ 

চিত্র। (সম্মিতম) । অই! কো? 
উর্নব। ণং পণইঅণো। 

।. রস্তা। (সহর্ষমবলোক্য )। হল! ! এসো চিত্তলেহাছুদিমং পিঅসহী, 
উববসীং গেণহিঅ, বিসাহাসহিদে| বিঅ ভঅবং সোমো৷ উবখিদো রাএনী, 

মেন। (নির্ব্য ) ছুবেবি এখ পিমা উবগদা, জং সহী পচ্চানীদা, 
জং ঢ অপরিকৃখদসরীরে! রাএসী দীসদি। 

সহ। সহি! তুমং ভণাসি দুজ্জমো দানবো স্বি। 

রাজা। সৃত! ইদন্তচ্ছৈলশিখরম্, অবতারয় রথম্। 
সৃতঃ। ষথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুদ্বান্ (ইতি তথা করোতি)। 

(উর্বশী রথাবতারক্ষোতং নাটয়ন্তী সত্রাসং রাজানমবলম্বতে )। 
পপ াস্পীশিপাশিশিশশস 

(সতৃষ্ণনয়নে সখাদিগের প্রতি উর্বণীর দর্শন ) 

, চিত্র। অধ্রি সখি! কি দেখিতেছ? 

উর্ব। বিনি সুথে ছুঃখে সমান সুধী-ছুঃখী, নেত্রতয় দ্বারা তাহাকে" গান 

করিতেছি । 

চিত্র। (মৃহ্হান্য সহকারে ) সখি! সেকে? 

উর্ষা। প্রণয়িজন । 

রস্তা। (সানন্দে দৃষ্টিপাতপর্বক ) এই যে, বিশাখার সহিত সোমদেবের 

চায় রাজধি পুরূরব! চিত্রলেখার সহিত প্রিয়সর্থী উর্বশীকে লইয়া উপস্থিত 

হইলেন। 
যেগ। (বিশেষতাবে দেখিয়া) ছুইটি প্রিযবন্ত উপস্থিত) একটি (শত 

কত হতে ) প্রত্যাতা সী, অপরটি অক্ষতদেহ রাজবি। 

. শ্গগ্যা। সবি! তুমি ঘে বলিতেছিলে। দানব অত্যন্ত দ্য? 

রাঙ11 সানথে। এই সেই হেষকৃটপর্ববতের শিখরদেশ ) রথ অবতার? কর 
রা ঘেয়প আঙগেশ( সাদি রর্ভৃক যখ অবতারগ )০| ৮ 
বারে লে? সক ্ ৬ নে 

১৬ রা রি ্ দঃ 
1 &ি পিং 

রস *্ 4:56 হর রান ৬৮ ক মি, 10. ১২, সি চি সা টা ১১ ৬ চট) ৬ 
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বিজ্রমোর্ববশী। ১১। 

|. (স্বগতম্)। হস্ত হন্ত, সফল! মে বিষয়াবতারঃ | 

৮ রথসংক্ষোতাদলেনাঙ্গং মমায়তেক্ষণয়া । 
স্পৃষ্টং সরোমকণ্টকমঞ্কুরিতং মনসিজেনেব ॥ 

উর্রব। (সত্বীড়ম্) হলা! কিঞ্চিদিবরতো আসর। 

চিত্র। গাহং ণাহং সকৃক]। 

রম্তা। এবং পিঅআরিণং গন্তাবেম্হ রাএসিং। 

অপ্পরসঃ। এব্বং করেন্ধ। ( ইত্যুপসপ্তি )। 
: রাজা। সৃত! উপশ্লেষয় রথম্। 

যাবৎ পুনরিয়ং স্থৃজ্রুত্মুকাভিঃ সমূতস্ুকা । 

সথীভির্যাতি সম্পর্কং লতাতিঃ প্রীরিবার্ততবী ॥ 

দৃতঃ। তথা। ( ইতি রথং স্থাপয়তি )। 

অপ্পরসঃ। দিট্িআ৷ মহারাঁআো বিজএণ বডদি। 

রাজা। ভবত্যশ্চ সথীসমাগমেন। 

উর্ব। (চিত্রলেখাদত্বহস্তাবলম্বা রথাদবতীর্্য )। হলা!, বলিজং 

রাঙ্জা। (ন্বগত) অহো! আমার বিষরভোগহেতু মহুয্যজন্ম-ধারণ সার্থক 

ইইলল|, কারণ, এই বিশাল্লাক্ষী উর্বশী রথসংক্ষোত হেত আমার অঙ্গে অঙ্গ- 

শর্শ করাতে যেন মদন কর্তৃক আমার অঙ্গবষ্ঠি রোমাঞ্চিত ও অরুরিত হইল। 
উর্ধ। (লজ্জার সহিত) সধি! অন্ত দিকে একটু সরিয়া যাও। 
চিত্র। ন! না, আর্মি সরিয়া যাইতে পারিব না। 

রস্তা। এরূপ হিতকারী রাজধিকে (প্রত্যুদ্গমনাদি দ্বার) সংবর্ধনা করিব: 
অগ্গরাগণ। তাহাই করা কর্ধব্য। (সকলের প্রত্যুদ্গমন )। 

রাজা। সারথে! রথ স্থাপন কর। খহু-সম্বদ্ধিনী শ্রী যেষন লতিকা সমূহের, 
মহিত মিলিত হয়। এই উৎকণিতা। সুত্র উর্বশী সেইরূপ এখন সখীগণের সহিত 
মিলিত হইবেন। ূ 

ইত। যেআজা। (রথ সংঘতকরণ )। 

জ্রাগণ। সৌভাগ্যবণে মহারাজ বিজয়ী হইয়াছেন। 

রাজা। সথীর সহিত মিলিত হওয়াতে তোময়াও রিজয় লাত করিলে। ). 
উদ, | চিলেখায় রাত রিমা রখ. ইজ .জরতরণ পর্ধকী | 



১585. কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

পরিস্ সঅধ মং, ণ কৃখু মে আসি আসংসো ভধা পুণোবি সব্রং সহী 
পেক্খিস্সং । ( সখ্যঃ পরিষজন্তে ) * 

মেনকা। (সাশংসম্) সববধ! মহারাজ পুহবীং পালয়স্তো ভো 
সৃতঃ। আতুক্সন! মহতা রথবংশেনোদ্দশিতম্। * 

অয়ঞ্চ গগনাৎ কোছপি তগুচামীকরালদঃ | 

অভিরোহতি শৈলা গ্রং ভড়িত্বানিব তোয়দঃ ॥ 
অপ্দরসঃ! অন্ধো। চিত্তরহে।। 

( ততঃ প্রবিশতি চিত্ররথঃ ) 

চিত্র। (রাজানমুপন্যত্য ) দিষ্ট্যা মহোপকারপর্য্যাপ্ডেন বিক্র 
মহিন্না বর্দসে | 

রাজা। অয়ে গন্ধব্বরাজ;। (রথাদবতীর্য্য) স্বাগতং প্রিযনদে 
(অগ্যোন্তং হস্তং স্পৃশতঃ )। 

চিত্র। বয়স্য! কেশিনাপহতামুর্ববপীমুপশ্রত্য প্রত্যাহরণার্থস্তা! 
শতক্রতুন। গন্ধর্ঘসেনাঃ সমাদিষ্টাঃ। অনন্তরং বিমানচারিভ্যন্বদীয়ং_ 

২.৯ ০... সা সপ পিন শশী শি শার্ট 

আমাকে গাঢ় আলিক্ষন করে। পুনর্ব[র যে সখীর্দিগের সহিত সাক্ষাৎ হই 

আমার সে আশা ছিল না। : 

(সথীগণ কর্তৃক উর্বনীকে আলিঙ্গন) 

মেনক।। মহারাঙ্জ সর্ব! বনুদ্ধর। পালন করুন। 

হত। আয়মন! বৃহৎ রথধবঙ্জ দৃষ্ট হইতেছে বোধ হয়। তণ্তকাঞ্চনর 

অঙ্গদধারী কোন পুরুষ তড়িন্মালামণ্ডিত মেঘের গায় গগনমার্গ হইতে গর্মত 

শিখরে অবতীর্ণ হইতেছেন। 

 অগ্রাগণ। অহো! (গন্ধর্বরাঞজ ) চিত্র আসিতেছেন। 
( চিত্ররথের প্রবেশ ) 

| চিত্র। (রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) ভাগ্যবশে আপনি নিজে মহা 

বিজমপ্রভাবেঃনুরপতির পরযোপকারসাধন করিয়া সংবর্ধিত হইয়াছেন। 

ও রাহা । এ কি, গন্ধর্বপতি উপস্থিত? (রথ হইতে অবতরাপূর্বক ) "রি 

য় মত). (পরপর পরলে হস রস ডি / নিয় দেবরীঃ 
1814 1 রেগিনাগ! হাতা হরগ করিয়াছে ও ্ 
্ ৫ রে 4 রং ্ খাঁ ০ ৮০০৭ ক টা ম টি চি ক ৮ 



বিক্রমোর্বশী। ১১৪ 

যশোরাশিমুপশ্রত্য ত্বামিহস্থমুপাগতঃ। 
ভবানিমাং সমাদায় মহেন্দ্র দ্রষট,মর্হতি। 

মহত খলু তবয়া ততপ্রিয়মনুষ্ঠিতম। পশ্ব-- 
পুরা নারায়ণেনেয়মভি সষ্টা মরত্বতঃ। 
দৈত্াহস্তাদবচ্ছিষ্তা স্থছদা সম্প্রতি য়া ॥ 

রাজা। সখে! মৈবম্। 
ননু, বজিণ এব বীর্ধ্যমেতদ্বিজয়স্তে দ্বিষতো যদস্য পক্ষাঃ। 
ব্থধাধরকন্দরাবিসর্গাঁ প্রতিশব্দো হি হরেছিনন্তি নাগান্॥ 

চিত্র। যুক্তম্, অনুত্মুকতা৷ খলু বিক্রমালঙ্কারঃ | 

রাজা। সখে! নায়মবসরঃ শতক্রতুং দ্রধট,ম্; অতত্বমেবাত্রভব্তীং 
প্রভোরস্তিকং প্রাপয়। 

চিত্র। যথা ভবান্ মন্যতে ; ইত ইতো ভবত্যঃ। 

[ ইতি সর্ববাঃ প্রস্থিতাঃ। 
তাহার উদ্ধারার্থ গন্ধব্ব-সেনাগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে 

বিমীনচারীদিগের মুখে আপনার কাত্তিরাশি শ্রবণপূর্বক আপনার নিকট 
উপস্থিত হইপ্রাছি। সংপ্রতি আপনি এই উর্ধশীকে সমভিব্যাহারে লইয়া 
দেবরাহ্জর সহিত সাক্ষাৎ করুন। আপনি তাহার পরম হিশসাধন করিয়াছেন । 
'দেখুন, পূর্বে নারায়ণ খধি এই*উর্ধণীকে হৃষ্টি করিয়া দেবেনত্রকে প্রদান 
করিয়াছেন; প্রিয়সখা পনি এখন ইহাকে অনুর-হন্ত হইতে উদ্ধার করিয়া 
তাহাকেই সমর্পণ করুন। 

রাজা। সথে! 'না, তাহা নহে। যদি দেবরাজের সাহাধ্যকারীরা শক্ত 
ঈ্া করে, তাহ! হইলে তাহা দেবেন্ত্রেরইে মহিথা জানিবেন। কারণ, সিংহের 
গিরিগুহাব্যাপী প্রতিধ্বনিও হস্তিগণকে সংহার করে। 

চিত্র। তাহা যুক্তিসঙ্গত বটে। পরন্ত নিজের প্রশংসা-শ্রবণে নিরুৎসাহ- 
গবও বারগণের বিভৃধণন্বরূপ। 

বাজা। সথে! এখন দেবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বসন 
মাগনিই উর্বণীকে লইয়া সুরপতি-সমীগে প্রদান করুন। 

চ্বি। আপনার যেরূপ অতিপ্রায়। তোমরা এই দিকে আইস, এই 
কআইম। 



১১৪২ কালিদাঁসের গ্রন্থাবলী | 

উর্র্ব। (জনাস্তিকম্) হল! চিত্তলেহে! উঅআরিণং রাএসিং , 

সঙ্ধণোমি আমস্তিদুং, তা তুমং মে মুহং হোহি। 

চিত্র। (রাজানমুপস্থত্য ) মহারাম ! উব্বশী বিঞরবেদি, মহারাএণ 

অন্তপুধ্রাদা ইচ্ছামি পিঅং বিঅ মহারাঅস্স কিত্তিমং স্থরলোঅং পেছুং। 

রাজা। গম্যতাং পুনদার্শনায়। 

[ ইতি সর্ববাঃ সগন্ধর্বা আকাঁশযানং রূপয়ন্তি। 

উর্ব্ধ। ( উৎপতনভর্গং রূপয়িত্বা ) অক্গো ! লদাবিড়বে এআবল্ী 

বৈজঅন্তিআ৷ মে লগ্গা | (সব্যাজমুপস্ত্য রাজানং পশ্ান্তী ) সহি চিত্ত 

লেহে ! মৌআবেহি দীব ণং। 

চিত্র। (বিলোক্য বিহস্ত চ) আং, অই! দঢ়ং কৃখু লগ্গা, ন 

সক্ণোমি মোআবিদুং। 

উর্বব। অলং পড়িহাসেণ ; মৌআবেহি দীব ণং। 

চিত্র। আং, দুম্মোআ৷ বিঅ মে পড়িহাদি, তথাবি মোআবিস্সং দাব। 

উর্বনী। (জনান্তিকে ) সথি চিত্রলেখে! উপকারী রাজধির সহিত কথোপ- 

কখন করিতে পারিলাম না, সুতরাং তুমিই আমার মুখস্বরূপ হও। 

চিত্র। (রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) মহারাঞ্জ! উর্ধণী আপনাকে 

জানাইতেছেল যে, মহারাঙ্জ আদেশ ' করিলে, আপনার প্রিয়ার স্থায় মহতীকী্ি 

দেষলোকে লইয়! যাইবার জন্য বাসনা করিতেছি । 

রাজা । পুনর্দর্শনার্থ গমন করুন| 

[ গন্ধর্বদিগের সহিত অপ্গরাদিগের গগনমার্নে প্রস্থান 

উর্বা। (উৎপতনভঙ্গ অভিনয় পূর্বক ) অহো
 ! লতাঙজালে আমার বৈঞ 

রন্তিফা-নারী একাবলী ( একনহর ) মুজামালা বাধিয়া গিয়াছে । সখি চিত 

লেখে! মালাগাছটি খুলিয়৷ দেও। 

চিত্র । (দেখিয়া
 হান পূর্বক ) আ! এ যে বড় দৃঢ়রূপে বাধিয়া গিয়াছে 

আরযার খুলিবায় সাহ্য নাই। 

উর্ধ।  পরিহাসের আবন্তক মাই)
. ভুমি খুলিয়া দেও! ৪ 

চির) $ছ। ছাড়াই দেও আমার গর্গে ক্কর “বোধ হয 
নিয়া: র্ ০ ৭ না 

ব্রা 

১ দিযযলাদ 
নি 

টু 

8 

[লা 

711 ৫ :, রি ৃ ॥ 



বিক্রমোধ্বশী ।' ১১৪৩ 

, উ্্ব। (দ্মিতং কৃত্বা) পিঅসহি ! স্থমরেসি কৃখু এদং অস্তণো বণং। 

'রাজা। (স্বগতম্) 

প্রিয়মাচরিতং লতে! ত্বয়ী মে গমনেইম্যাঃ ক্ষণবিদ্বমাচরন্ত্যা। 

ষদিয়ং পুনরপ্যরালনেত্রা পরিবৃত্তারদমুখী ময়া দৃষ্টা। 
( চিত্রলেখা মোচয়তি, উর্বশী রাজানমবলোকয়ন্তী সনিশ্বাসং মখী- 

নমুৎপতন্তং পশ্যতি ) 
| সূতঃ। আযুস্মন্ ! 

অধঃ স্রেন্্স্ত কৃতাপরাধান্, প্রক্ষিপ্য দৈত্যান্ লবণীম্ুরাশৌ। 

বা়ব্যমন্ত্ং শ্রখিং পুনান্তে, মহরত শভ্রমিব গুধবিষ্টম॥ 

রীজা। তেন হি উপশ্লেষয় রথং, যাব্দভিরোহামি। 

(সূতস্তখা করোতি, রাজ! নাট্যেনীভিরোহতি ) 

উ্দ। ( জন্পৃহং রাজানমবলোবয়ন্ত্ী ) অবি গাম পুণে 

টমআরিণং এদং পেক্খিস্সং | 
[ ইতি সগন্ধর্বা সহ সধীভিনিজ্রান্ত। 

সপ পাপ 

উর্ব। (মৃহ্হাশ্য করিয়া) নিজের কথ "্যরণ করিতেছ ত? 

রাঙা) (শ্বগত) হে লতিকে ! তুমি, উর্বশীর গমনে ক্ষণকালের ৪ 

নাখনিয় আমার প্রিয়কার্য্য করিলে কেন না, এই বক্রনয়না পুনরায় মুখ 

ীবধিত করাতে আবার, আমি উহার বদন দেখিতে পাইলাম। 

(চিত্রলেখ। কর্তৃক একাবজীব বন্ধনমোচন এবং উর্বশী কর্তৃক দীর্ঘনিহ্বাস 

ফেলিতে ফেলিতে রাজার দিকে ও সধীজনের প্রতি দৃষ্টিপাত ) 

হত। আয়তন! দেবরাজের নিকট থে সকল দৈত্য অপরাধী হইয়া 

মার বাযব্যান্্ অধোতাগে তাহাদিগকে লবণমাগরে নিক্ষিত করিয়া হ 

মা বিব্বেশের ন্যায় পুনরা তুমীরগর্ডে এবিষ্ট হইতেছে। 

রাজা। তবে তুমি বুধ সংযত কর, আমি অবতরণ করি। 
(সারির তব্জপফয়ণ এবং বাজার অবতরণীতিনয় ) 

রী রাহা টরসি পুনরায় উপ' 

যু দেখিতে পাইমাম। | ৬ 



১১৪৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজ!। (উর্ব্বশীবঞ্েশ্ুখঃ ) অহো! ছুর্লভাভিলাষা মানঃ। 
এষা মনো! মে প্রসভং শরীরাৎ, পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তী । 
স্বরাজন! কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ, সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী ॥ 

1 ইতি নিজ্ঞাস্তাঃ সরে 
ইতি প্রথমোহ্গ্ঃ | 

দ্বিতীয়োহস্কঃ। 

(ততঃ প্ররিশতি বিদুষকঃ ) 

বিদু। অবিদ অবিদ, ভো! পিমন্তণিআ পরমগ্নেগ বিঅ রাঅরং 
সৃসেণ ফুটমাণেণ ণ সকণোমি জাণইগ্রে অন্তণে| জীহাং ধ!রিদুং ; তাজা 
সো! রাআ৷ ধম্মামণগদে। ভবে,তাৰ ইমস্সিং বিরলঙ্গণসম্পাদে দেবচ্ছদাপ, 

পাসাদে অহিরুহিন চিট্চিস্পং। 

(পরিক্রম্যোপবিশ্থ পাণিভ্যাং মুখং পিধায় স্থিতঃ ) 

রাজা। ( উর্ধশীর গমনপথের দিকে উনুখ হইয়া) অহো! ননদ 

উর্বশীয়প হৃপ্রাপ্যবস্ত লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অহো! রাহ 
যেমন খণিতাগ্র মুণাল হইতে হৃত্র নিষ্কাশন করে, স্ইেরূপ এই সুবাঙ্গনা া 

দেহ হইতে মনকে সবলে আকর্ষণ পূর্বক গগনপথে উৎপতিত হইলেন। 
[ সকলের গ্রন্থ 

(বিছুষকের প্রবেশ) 

: বিছু। কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! নিমঘ্রিত ব্যক্তি যেমন পরমা ।' 

ক্বরিলে ভি্বাকে সংযন্ত করিতে পারে না, এই জনাকীর্দ স্থানে আমিও দেই 

রাজরহন্ত প্রকাশ না করিয়! জিহ্বাকে সংবত' রাখিতে সমর্থ হইতেছি দ 

অতএব ধতক্গণ রাগ ধর্মানে উপবিষ্ট না হন, ততক্ষণ আমি দবর্ণ ন. 
নির্ঝান আয়োহণ করিয়া তথায় অবস্থান করি। . * 

এ পো উপবেপম পর্ব হত ছারা: মুখাবয়ণ করা বদ) 



বিক্রুমোর্বশী। ১১৪৫ 

(ততঃ প্রবিশতি চেটা ) 
: চেটা। (ম্বগতম্) আননুদি দেঈএ কামিরাঅদুহিদ/এ, জধা, হষ্জে 
গিউপিএ! জদে! পহুদি ভঅবদো স্থজ্জস্প উঅথাণং কছুঅ।পড়িণিউত্তো 
হারা তদো পছুদি হুপহিঅজো বিঅ লকৃথীঅদি; তা, তুমম্পি 
জজ্জমাণবহাদে! জাণাহি সে উন্ধঠাকারণং ত্তি। তা, কধং সো বন্গবন্ধ, 
মব্ভখিদবেবা! ; অধবা। তণলগ্গং বিঅ আসাঅ-সলিলং ৭ তস্সিং 
গাজরহস্সং চিরং চিট্ঠিস্সদি তি তকেমি) তা জাব ণং অগ্নেসামি, 
পরিকম্য দৃষটা ) অঙ্গহে ! আলেক্খবাণরে। বি অকিম্পি মন্তন্তো 
গিছদো অঞ্জ মাণবত চিট্ঠদি ; তা জাব গং উপমপপামি। (উপ- 
সত্য) অজ্জ ! বন্দামি। 

ব্দি। সোখি ভোদীএ। (স্বগতম্) এবং ছুট্রচেলিঅং পেকৃখিঅ- 

77] 

| ( নিপুণিক নায়ী চেটার প্রবেশ) 

চেটা। ( স্বগত ) দেবী কাশীরাঞ্দছুহিতা আমাকে আদেশ দিয়াছেন, 
শিপুণিকে ! যে অবধি মহারাজ ভগবান্ স্র্ধ্যদেবের উপাসনা করিয়া ফিরিয় 
ঘাগয়াছেন, তদবধি তাহাকে শূন্ঠহদযের স্যার লক্ষিত হইতেছে) অতএব তুমি 
ঘা মাণবকের নিকট গমন পূর্বক মহারাজের এই উৎকঠার কারণ জানিয়া. 
ঘাই।' অতএব কি প্রকারে, এখন সেই ব্রাহ্মণাধমের নিকট হইতে এই বিষয় 
দাত হই? অথবা তৃণলগ্র নীহারজল যেমন অধিকক্ষণ তৃণোপরি সংবগ্ থাকে 
মাযার বিবেচনায় রান্জরহস্তও সেইরূপ সেই ব্রাঙ্গণের হৃদয়ে অধিকক্ষণ 
নি থাণ্ড হইবে না$ (আমি সহজেই তাহার নিকট হইতে কথা বাহির 
য়া বইতে পারিব )। এখন তাহাকে অম্বেষণ করি। (পরিক্রমণ ও 
দ্ঘককে দেখিয়া) অহো! এই যে চিত্রলিবিত বানরের যায় আর্যয মাণবক 
কচি করিতে করিতে এই নির্জনে উপবিষ্ট রহিয়াছে । এখন ইহার নিকট 
হত হই। (নিকটে উপস্থিত হইয়া! ) আর্য! অভিবাদন করি। 
বছি। তোমার মঙ্গল, হউক্। (ন্থগত) এই ছুষ্ট চেটাকে দেখিয়া, রাজ- 

ধা যেন.আমার হায় তেদ পূর্বক বাহির হইয়া গড়িতেছে। *( কিডিৎ.. 
১৪৪ টি | 
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তং রাঅরহস্সং হিঅঅং ভিনিঅ ণিকমদি বিঅ। ( কিছ্চিম্ুখং সংবৃত, 
প্রকাশম্) ভোদি নিউণিএ! সঙ্গীদবাবারং উজ্্ঝিম কিং পউন্তাঁসিপ 

চেটা। দেঈএ বঅণেণ অজ্জং জ্জেব পেকৃথিদুং। 
বিদু। কিং তথখভোদী আগবেদি ? 
চেটা। দেঈ ভণাদি, জধা, অজ্জস্স মন উঅরি আদকৃখিণং, গ মং 

অণুভৃঅবেঅণং দুক্খিদং অবলোঅদি ত্তি। 
বিদু। নিউণিএ! কিং পিঅবঅস্সেণ পড়িউলং কিম্পি জমাচরিদং 
চেটা। জংণিমিত্তং উণ তট্টা উক্ঠিদো, তাএ ইখিআএ ণীঁমে" 

ভট্টিণা দেঈ আলবিদা। 

বিদু। (স্বগতম্) কধং সঅংজ্জেব তথভঅদা। বঅস্সেণ রহস্সতেমে 

কদেো, কিং দাণিং অহং বঙক্ষণো! জীহাং রবংখিদুং সমথোদ্ষি ? (প্রকাশম্ 

আং, তথভোদী উব্বসিত্তি অচ্ছরা, তাএ দংসণেণ উম্মাদিদো গ কেব্গ 

তং আআসেদি মম্পি বঙ্গণং অসিদব্ববিমুহং দঢ়ং গীলেদি। 

মুখ তুলিয়া গ্রকান্তে) অয়ি নিপুণিকে! সঙ্গীতব্যাপার ত্যাগ করিয়! কি রথ 
প্রযূতত হইয়াছ? 

চেটী। দেবীর আদেশে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। 

বিদু। মাঁশনীয়া দেবী কি আঠা করিয়াছেন? 

চেটটা। দেবী বলিয়াছেন, “আমার প্রতি আর্য মাণবকের যে প্রকার অনুর 

তাহাতে তিনি আমাকে কখনও ব্যধিত ও দুঃখিত €দখিতে ইচ্ছা করিবেন না। 

বিদু। নিপুণিকে! প্রিয় বয়স্য কি দেবীর প্রতি কোনরূপ প্রতিকৃলা 

করিয়াছেন? 

চেটী। যে রষণীর জন্য মহারাজ অত্যন্ত উৎকষ্টিত। তাহার নাম ধরিয়া 

তিনি দেবীকে সম্বোধন করিয়াছেন । (উৎকঠাবশে রাজার এরূপ চিতবৈকা 

ওর জন্িকাছে থে, তিনি দেবীকে সধোধন করিতে গিয়া প্রমাদবণে দে 

রখদীর নাম উচ্চারণ করিয়া! ফেলিয়াছেন )। এ 

বিদু। (শ্থগত) অহো! মাদনীর বর নিলেই নিছে রহ দর 

ফেলিয়াছেদ। আমি বরা্ণজাতি) আমি এখন কি প্রকারে আসার ্র 

সংখ ধাঁ রাখি? ( প্কাখে) আ। নেই উরধশীদেবছোপি 
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* চেটা। (্বগত্ম্) উববাদিদো মএ ভেতো ভট্টিণো রহস্স্গ্গস্স, 
্রশাুজ দেঈএ এদং ণিবেদেমি। 
ৰ বিদু। ণিউপিএ! বিপবেহি মম বঅণেণ কাসিরাঅছুহিদরং ; পরি- 
মন্তব্ি ইমাএ মিঅতিগ্াএ পিঅবঅস্সং ণিঅত্তাবেছুং ; জই তোদীএ 

[ুকম্ং পেক্খিস্সদি তদো৷ ণিঅত্তিস্সদি ত্তি। 
চেটা। জং অজ্জেো আণবেদি। [ ইতি নিজ্রান্ত।। 

( নেপথ্যে) বৈতালিকঃ। ( পঠতি ) জয়তি জয়তি দেবঃ। 
আলোকাস্তপ্রতিহততমোবৃত্তিরাসাং প্রজানাং 
তুল্যোদ্যোগন্তব চ সবিতুশ্চাধিকারে! মতো নঃ। 
তিষ্টত্যেকক্ষণমধিপ তির্জ্যোতিষাং র্যোমমধ্যে, 
ষষ্ঠে কালে ত্বমপি লভসে দেব বিশ্রান্তিমহঃ | 

তাধাকে দেখিয়াই মহারাজ উন্ত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন) তিনি যে কেবল 
কেই ক দিতেছেন। তাহা নহে ; আমাকেও নিরাহারে রাখিয়া দারুণ ক্লেশ . 

নকরিতেছেন। 

চেটা। মহারাগজের রহস্দুর্ণ ভেদ হইল; এখন যাই, দেবীকে এই' বিষয় 
দন করি । 

বি। নিপুণিকে ! আমার কথাহুসারে দেবী কাশীরাজকন্তাকে বলিও) 
মগডৃঞ্চ হইতে প্রি বয়স্যকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়া আমি পরি- 

|হইয়াছি। যদি মহারাজ (বীর যুখপ্ন দর্শন করেন, তাহা হইলে নিবৃত্ত 
বার সন্তব। 

চটা। আর্ষ্যের য্র্প টির | [ চার ্রস্থান। 

নেপথ্যে বৈতালিক। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক। মহারাজ! 
নি এবং ভগবান্ কুর্ধ্যদেব, এই উভয়েরই উদ্যোগ ও অধিকার সমান। 
1 তানবরদেব আলোকপ্রদান দ্বারা যেমন' ভূবনাস্ত পর্যাস্ত তিমিররাশি দূর 

য়াছেন। জাপনিও সেইক়্প দর্শনমাত্রে জানোপদেশাদি দ্বার! গ্রবাপুঞধের 
জে দুরীকৃত করিয়া থাকেন) আর গ্রহনক্ষরাদি জ্যোতিক্ষমগুলীর 

হবান্ দিনমণি যেমন মধ্যাহকালে গগনতলের মগ্যদেশে বিশ্রাম লা 
রিও সেইযপ দিষলের যষঠতাগসমযে নিজাম লাত করিয়া থাকেন... 
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বিদু। ( কর্ণ দ্ব1) এসো উ৭ পিঅবঅস্সে। ধন্মাসণাদে। সমুখিদো 
ইধজ্দেব আঅচ্ছদ্দি, তা জাব পাসপলিবত্তী হোমি। 

| ইতি নিল্রান্তঃ। 
( ইতি প্রবেশকঃ) 

(ততঃ প্রবিশত্যুৎকঠিতো রাজা বিদুষকশ্চ ) 
রাজা। আ-দর্শনাৎ প্রবিষ্টা সা মে স্থরলোকন্ুন্দরী হৃদয়মূ। 
বাণেন মকরকেতোঃ কৃতমার্গমবন্ধ্যপাতেন ॥ 

'মিদু। সপীড় ক্খু জাদা তথভোদী কাসিরাঅদুহিদা। 
& রাজা। (নিরীক্ষ্য ) রক্ষ্যতে তবতা রহস্তনিক্ষেপঃ ? 

বিু। (আত্মগতম্) বঞ্চিদক্ষি দাপীএ ধীআাএ ণিউণিআএ, অঃধা 
কধং বিঅ সংপুচ্ছদি বঅস্সো ? 

রাজা। কিং ভবান্ তৃষ্ীমান্তে? 

পপ জা পপ পপ 

বিদু। (সেই দিকে কান দিয়া) এই যে প্রিয় বয়স্য ধর্মীসন হইতে উিঃ 

হইয়। এই দিকেই আসিতেছেন। অতএব আমি এখন ইহার নিকটবর্তী হই। 

| [ বিদূষকের স্থান 

( ইতি প্রবেশক ) 

( উৎ্কন্ঠিত রাজ! ও বিদৃষকের, প্রবেশ ) 

রাজা। দর্শনমাত্রেই কামদেব অমোধ বাণাঘাতে আমার হৃদয়ের প 

্রস্তত করিয়া দিয়াছেন; নুতরাং সুরলোকসুন্দরী উর্বশী সেই গথে আমা 

হাদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। 
ক 

বিদু। মাননীয় দেবী কাণীরাজজচুহিতা অত্যন্ত মর্রপীড়িতা হইয়াছেন। 

রাজা। (বিদূষকের দিকে নেত্রপাত করিয়া!) তুমি ত সেই গুহকথা গে 

করিয়া! রাখিয়াছ ? ৃ ী 

বিদব। (শ্বগত) দবাসীপুত্রী নিপুণিক। আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে।* * 

মহারাযন এ. বথা জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? 

রাঝা'। ছুধি দৌনতাবে রহিল রঃ. 
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বিদু।, ভো! এবং মএজীহা সংজন্তিদা জেন তবদো বি ণথি 
।াঁড়িবঅণং। 

রাজা। যুঝ্জম। অথ কেনেদানীমাতথানং বিনোদয়ামি ? 
বিদু। ভো ! মহাণসং গচ্ছন্ধ। 

রাজা ।' কিং তত্র? 

বিদু। তহিং পঞ্চবিহস্স অবভবহীরস্স উত্তমগসংভারস্স ভোঅণং 

মোঅঅসকরপপ্প,লেহিং উকণ্ঠং বিণোদেছু। 

_ রাঙ্জা। অত্র ঈপ্িতরসন্মিধানাস্তবতা রংস্তাতে; ময়া পুনংগকথমন্থ 

ন্তপ্রার্ঘয়িতব্য আত্মা বিনোদয়িতব্যঃ ? | রী 

বিদু। ণং ভবম্পি তথভোদীএ উব্বসীএ দংসনপধং গদো & 
রাজ । ততঃ কিম্ 

বিদি। ণকৃখুদে দুল্পহ ত্তি তকেমি। 

রাজা । পক্ষপাতোহপি তশ্া রূপস্তালৌকিক এব। 

বিদ। বয়স্ত! আমি জিছ্বাকে এ ভাবে সংযত করিয়াছি যে, আপনা 
শ্নেরও উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই। 

জা। ইহা উচিত বটে। যাহ! হউক, এখন কি উপায়ে আত্মবিনোদ 
রি 1 নু 

বি[। মহারাজ! পাকশালায় যাই চন্দুন। 

রাজা। সেখানে কি”? 

বিদি। সেখানে পাঁচ প্রকার উত্তম অগ্নভোজন হইবে ; মোদক। শর্করা 
দ্বারা উৎকঠা নিবারণ করুন। 

রাজা। বাঞ্ছিত প্ষস আস্বাদন করিয়া তুমি সেখানে চিত্তবিনোদন করি 
পারিবে; কিন্তু আমার প্রার্থয়িতব্য বস্ত সেখানে দুর্ঘত ) আমি কিরূপে চিৎ 

বিনোদন করিব? 

বিি। আপনিও নিশ্চনত দাননীয়া উর্বণীর দর্শনপথে উপস্থিত হইবেনগ' 
'রাজা। কি প্রকারে? 

ছ্ছি। মাধার বিবরন উর আগনার পক্ষ দ্াপ্য হইবে না) : 
 রাছা। তাহার মমোহারিতা ও. সৌদদর্ঘয ৮৪ | * 
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বিদু। এবং বদি কোদুহলং, কি দাব ভথভোদীএ উব্বসীএ রূএ 
অহং জ্জেবব হুদি নিরূপিদ!। ্ ্ 

রাজা । প্রত্যবন্নববর্ণন। তু নক্কতা ময়া, তেন হি জয়তাং সমাসত; 
বিদু। ভো! অবহিদে! ক্ষি। 

রাজা | বয়ন্থা! 

আভরণম্যাভরণং প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ | 
উপমানস্যাপি সখে! গ্রত্যুপমানং বপুন্তস্তাঃ ॥ 

বিদু] ইদং দাব মিঅতিগ্ারসাহিলাসিণ! টাদএণ বিঅ দিববরসাহি- 
লাস ভবদ] চারুরূঅত্তং পরিগ্গহিদং । 
* রাজষ্র বিবিধশিশিরোপচারাক্নান্তচ্ছরণমন্তি ; তন্তবান্ প্রমদবন- 

মার্গমাদেশয়তু। 
বিদু। (স্বগতম্) কা গদী। (প্রকাশম্) ইদ্দো| ইদে! ভবং (ইতি 

পরিক্রামতঃ ) এসো পমদবণপরিসরো! অণাববিদোবি পত্ত,বগদো! আতন্তণ 

দরক্ষিণমারএণ | 

বিদু। সে বিষয়ে আমারও কৌতুহল জন্মিয়াছে) সেই মাননীয় উর্বণি- 

রূপে কিআবশ্তক? আমিই অদ্বিতীয়রূপে বিদ্যমান । 

রাজ।। আমি তীহার প্রত্যেক অবয়বের মৌন্দর্য্য বর্ণনা করি নাই) তুমি 

সংক্ষেপে শ্রবণ কর। 

বিদু। অবহিত হইলাম। 

রাজা। বয়ন্ত! তাহার দেহ অলঙ্কারেরও অপ্কার, প্রসাধনসংক্বারেরও 

প্রসাধনবিশেষ । হে সখে! তাহার দেহ উপমানেরও উপমানবিশেষ। 

দ্বিদু। ব্যস্ত ! আপনি মৃগতৃষ্ারসাভিলাী চক্তের ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্যের 

বাসমাই করিয়াছেন ৰ 

রাঁঞা। (নলিনীদলাদি ) বিবিধ পীতল দ্রব্য সেবৰ ভিন আমি সন্তাপনিবা- 

রণের গগন উপায় দেখিতেছি না; অতএর তুমি আমাকে প্রমদবনের গথ 

দেখাইয়া দেও। টা 

 বিছু। (গ্মগত) ইছা তির আর গতি কি? (প্রভু) এই দিকে জানুন। 

এই দিকে আঙ্গিন। ( খই বলিয়া গরিকা গু) এই এ্রদযোকানের রং 
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রাজা ভপপন্নং বিশেধণমন্ত বায়োঃ। অআয়ং হি-_ 
নিষিঞ্চন্ মাধবীং লক্গমীং লতাং কৌন্দীঞ্চ লাসয়ন্। 
নেহদাক্ষিণ্যয়োর্যোগাৎ কামীঝল্প্রতিভাতি মে। 

বিদু। ইদিসো জ্জেব অহিণিবেসো তেছু। (ইতি পয়িক্রামদ্ 
ঈ্দং পমদবণং, পরিসছু ভবং। 

রাজা। ব্যস্ত! প্রবিশাগ্রত; ৷ ( উভৌ প্রবেশং নাটগতঃ)। 
রাজা। (ত্রাসং রূপয়িত্ব!) বয়স ! সাধু মনসা অমর্থিতঃ আপৎং 

মতীকারঃ কিল মমোদ্ভানপ্রবেশঃ, তচ্চান্যঘৈবোপপন্নম্। 
বিবিক্ষোর্ধদিদং নুনমুষ্ঠানং নাস শান্তয়ে। 
োতসেবোহমানম্য গ্রতীপতরণং মহৎ । 

বিদু। কধং বিজ? 
রাজা। ইদমন্থলভবস্তপ্রার্ধনাদুনিবারং, 

প্রথমমপি মনো মে পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি। 

টাগ) কেহ ন। বলিয়া দিলেও প্রবহমান দক্ষিণবামু ছারা ইহ বুঝিতে পা 
যাইতেছে। 

বাজা। (দক্ষিণবাঘু বলাতে ) বাঁধুর বিশেষণটি যুজিযুক্ত হইয়াছে। গে 
এই বাু বসস্তলক্্ীকে পুশ্পোৎপাঁদ্নে সমর্থ ও কুন্দলতাঁকে নর্তিত করিয়! গ্গে 

দাঙ্গিযবশে আমার নিকট যেন কামার্ডের স্তায় বোধ হইতেছে। 
বিদি। এই প্রকার 'অভিনিবেশই হউক। (পরিক্রমণ পূর্বক ) এই 

প্রমমবন। আপনি এই বনে প্রবেশ করুন। 

রাজা। বয়শ্য! তুমি আগ্রে প্রবেশ কর। (উভয়ের প্রবেশাতিময় )। 
 বাঙ্গা। (ভীতিগ্রদর্শন পূর্বক) বয়ন্ত! এই প্রমদোগ্ানে প্রবেশ করি 
ঘাযায় বিষাদ অপগত হইবে মনে করিয়াছিলাম ) কিন্তু তাহার বিপরীত হই। 

রোতোহারা বহমান ব্যজিমোতের বিপরীতদিকে সন্তরণ করিলে ধেমদ 
াস্িগ্াথ হয় না, এই উদ্ভানে প্রবেশ করিয়া জামারও সেইরূপ শান্তি ল 

না।. | 

, বি ,কিন্ধপ1 | 
বাছা) আমার চিত্ত অশুলত বন্য পরর্থ হইছে) চিততকে তাহা হই 
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কিমুত মলয়বাতোন্ম.লিতাপাওুপত্রৈ- 
রুপবনপহকারৈরর্শিতেঘ্কুরেযু ॥' 

বিদু। অলং ভবদো পরিদেবিদেণ, অইরেণ ইচ্ছিদসম্পাদত 
অগঙ্গে। জ্জেব দে সহাআো হুবিস্সদি ত্ি। 

রাজা। প্রতিগৃহীতং ত্রাহ্মণবচনম্। (ইতি পরিক্রামতঃ )। 

বিদু। পেক্খছু পেক্খছু ভবং বসস্তাবদারসূঅঅস্স অহিরাম্ত 

পমদবণস্স। 
রাজা। ননু। প্রতিপদমেব তাবদবলোকয়ামি। অত্র হি-- 

অগ্রে স্ত্রীনখপাটলং কুরুবকং শ্বামং দ্বয়োর্ভাগয়ো- 

বালাশোকমুপোটুরাগহথভগং ভেদোন্সুখং তিষ্ঠতি। 

ঈষতবন্ধরজঃ কণাগ্রকপিশ! চুতে নবা মগ্ররী, 

ুগ্ধত্বম্ত চ যৌবনন্ত লখে ! মধ্যে মধুক্রীঃ স্থিত । 

গ্রতিনিবত্ত করিতে পারিতেছি না) প্রথমতঃ মদন আমাকে একান্ত কাতর 

করিয়া তুলিতেছে, তাহার উপর আবার মলয়ানিল' ছারা যাহার পাণুবর্ণ শুদ্ধ 

পত্রসকল অপসারিত হইয়াছে, এই প্রমদবনস্থ এই সকল সহকারবৃক্ষ পুপগাহু 

প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল) সুতরাং আমার চিত্ত নুস্থির না হইয়া উত্তরোন্তর 

আরও ব্যাকুল হইয়া! উঠিতেছে। 

বিদু। আপনার অনুতাপে প্রয়োজন নাহ। অভাষ্টসম্পাদক অনঙ্গদেব 

অচিরেই আপনার প্রতি অনুকূল হইবেন। 

রাঁছা। ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য । ( এই বালয়! পারক্রমণ )। 

বিদু। মহারা| 'দেখুন দেখুন, বসন্তের আবির্ভাব হওয়াতে প্রমদবনের 

কি মনোহর শোতা হইয়াছে । 

রাজ। । আমি তাহা প্রতি পদেই দর্শন করিতেছি কুরুবকপুষ্পগুনির 

জগ্রতাগ নারীজনের নখের নায় পাটগবর্ণ? ছুই প্ স্তামবর্ণ। অতি কোমগ। 

বমোহর, রক্তবর্ণ অশোককুনুমণগুলি বিকাণোনুখ ; নবীন সহকারমঞ্জরীতে 

গরাগপুঞ্জ উৎপন্ন হওয়াতে উহার অগ্রদেশ কপিশবর্ণ ধারণ করিয়াছে । 

দুতরাং হে সথে | এখন বসম্তী মুঙদশা ও. যৌবনদূশ। এই উভয়ের মাসে 

বিস্তনান। 



বিক্রমোর্বশী। ১১৫৩ 
' বি। ভো! এসো কসণমণিসিলাবট্টদণাহো মাহবীলদামগুজো 
্ীরসংহপমবিহড়িদেহিং কুস্থমেহিং কআবআরো ৰিঅ অন্ভবদো বট্- 
দি; তাঞসণুগহীঅন এসো। 

রাজা। যদভিরোচতে ভবতে। ( ইতি উপবিশত; )। 
বিদু। তাদাণিং ইহাসীণো ললিদলদালোহমাণলোঅগো উববসী-. 

গদং উঠ বিণোদেছু ভবং | | 
. রাজা। (নিশ্বস্য) 

বনুকুস্থমিতাস্বপি সখে ! নোপবনলতাস্ রমাবিটপান্থু। 
কুর্বপাতি ধৃতিং তঙ্গনালোকছূর্ললিতম্ ॥, 

তুপায়শ্চি্তাতাং যথা সফলপ্রার্থনো ভবেয়ম্। . 
বিদু। ( বিহস্ত ) ভো ভো৷! অহল্লাকামুস্ ইন্দস্স বজ্জো সচিবো, 

উব্বসীগল্জুস্ন্বঅস্স ভবদে। বি অহং টুবেবি এত্ত উদ্মন্তমা। 
রাজা। ন খলু চিন্তয়তি ভবান্ ? 
বিদি। ( চিন্তয়তি ) এস চিন্তেমি; মা উপ পরিদেবিদেহিং ভিডি মিটি রা 

* 

পপ 

বিদ। মহারাঙ্জ! এই দেখুন, কৃষ্ণবর্ণ মণিশিলাপট্টে শোভিত মাধবীলতা- 
ম্প? ভ্রমরেরা পদসমূহ দ্বার উহার পুষ্পরাশি বিঘটটিত করাতে বোধ হইতেছে, 
'মাধবীলতামগডপ যেন পুষ্পরাছি ত্বারা আপনার অর্চনা করিতেছে; অতএব 
ঘাপনি উপবেশন করিয়া! উহাকে অন্ণৃহীত করুন। 

রাজা তোমার যাহা আভিরুচি। (উভয়ের উপবেশন )। 
বি। তবে আপনি এখন এই স্ানে উপবিষ্ট হইয়া মনোহর লতিকাশোত। 

পূর্বক উর্বশীচিন্তাজনিত উৎকঠা ঢূর করুন। 
রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) থে! এই উদ্ানলতিক| বহু কুদ্ুমে 

ওরমণীয শাখায় জুশোতিত সত্য) কিন্ত উর্বশীদর্ণনার্থ সত্ষঃ আমার চক্ষু ইহা 
দেখিয়া ধৈর্যযধারণে সমর্থ হইতেছে না। 

ব্দি। (হাস্ত করিয়া) অহল্যাকামুক ইত্জের যেমন বন্ত সহায়, আমিও : 
দেই্প উর্মণীর জন্য উৎকঠাক্ুল আপনার সহায়) ছুই জনেই উম্মত্ত। | 

্াধা। ব্ক্ত! তুমি কি এ বিষয়ে কিছুই চিন্তা করিতেছ না? ক 
' বি, (চিনতাম). উই আমি চিন্তা করিতেছি।. আপনি রিমাপ করি, 

5 

বর পি ০ 
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সমাধিং ভঞ্রিস্সসি। ( নিমিত্ং সৃচয়িত্বা আত্মগতং ) .অহো। অহ. 
কজ্জদংসী। 

রাজা। অন্থুলভ1 সকলেন্দুমুখী চ সা, কিমপি চেদমল্চে্িন 
অভিমুখীঘিব বাঞ্ছিতসিদ্ধিযু, ব্রজতি নির্বতিমেকপদে মনঃ | 

( ইতি মদনোৎস্থুকস্তিষ্ঠতি ) 
( ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন উর্বশী চিত্রলেখ] চ) 

'চিত্র। সহি উববসি ! কহিং কৃখু অণিদ্দিটটকারণং পচ্ছীদি ? 
উর্বব। ( মদনবেদনামতিনীয় সলজ্জং ) সহি! হেমকুড়সিহরে লদা- 

বিড়বে লগ্গং বৈজনস্তিঅং মোআবেহিত্তি মএ ভণিদা, তুএ উপ উহ: 
সিঅ ভণিদাক্ষি, দঢ়ং ক্খু লগ্গা, ণ সক মোআবিদ্ুং, দাণিং সি, 

কহিং অণিদ্দিটটকারণং গচ্ছীঅদি ? 

চিত্র। কিং ণু কৃখু তস্স রাএসিণে৷ পুরূরবস্স সমাসং পখিদাসি ? 

উব্ব। এসো সো অগণিদলজ্জো। ববসাআ । 

. চিত্র। কো উণ সহীএ পঢ়মং তহিং পেসিদো ? 
আর আমার সমাধি ভঙ্গ করিবেন না। আমি কার্ধ্যদশী ; (যাহাতে আপনার 
উর্বণী লাভ হয়, তাহার উপায় দেখিতেছি )। 

রাঙ্গা ।ঞসেই পূর্ণচন্ত্রমুখীকে সহজে লান্ত করা ছুরহ। আমার মদনবিকারও 
অনির্বচনীয় ; কিন্ত অভীষ্টসিদ্ধি ফলোম্ুখী হইলেই আমার চিত্ত একেবারে। 

ধৈর্যযলাভ করিবে । ( এই বলিয়! কামার্ততাবে অবস্থান )। 

( গগনপথে উর্বশী ও চিত্রলেখার ' প্রবেশ ) 
চিক্্র। সধি উর্বশি ! অনির্দিষ্টকারণে কোথায় গমন করিতেছ? 

উর্ব। (যদনবেদনার অভিনয় পূর্বক লজ্জিতভাবে ) সখি ! হেমকুটশিখরে 
ধখন লঙাঁপাশে আমার একাবলী সংলগ্ব হয়, তখন আমি বলিয়াছিলাম। 

“সখি, খুলিয়া দেও” তুমি উপহাস করিয়া! বলিয়াছিলে, 'দৃঢ়রূপে বাধিয়া 
গিয়াছে, ছাড়াইতে পারিতেছি না; 'এখন আবার কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ 

থে) আনির্দিইকারণে কোথায় যাইতেছ? 
চিন্তর। তবে কি সেই রাবি পুন্তরবার নিকট যাইতেছ? 
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উর্বব। ণং হিঅআ। 
" চিত্র। তধাবি সম্পধারীঅদু দাব। 

উর্রব। মঅপো কৃখু ণিআোএদি মং, কুদে! সম্পধারণ! ? 
চিত্র। অদে। অবরং ণখি মে উত্তরং। 

উর্বব। তেণ আদেসছু মে পিঅসহী মগ্গং জেণ তহিং গতীএ ৭ গ 
সন্তরাআ ভবে। 

চিত্র। সহি! বীসথা হোহি ; ণং ভঅবদ! দেঅগুরুণ! অবরাইদং ণাম 

মহাবন্ধণীং বিজ্জং উঅদিসান্তেশ তিদসপলিপক্খস্ন অলংঘণীয়! কদক্ষ। 
উর্ব। ( সলজ্জম্) তাএ পআমং সব্বং স্বমরেসি ? 

চিত্র। সহি! হিঅআ এদং সববং জাণাদি। 
উর্ব। সহি! হিঅমং এদং সববং জাণাদি জ্জেব, মম উণ তধাৰি 

ঘদিভএণ অশিচ্চজে!। 

, ( উভে ভ্রমণং রূপয়ূতঃ ) 

চিত্র। সখি! পেক্খ পেক্খ এদং ভঅবদীএ ভাঈরহীএ জউণাসঙ্গম- 

উর্ধ। আমার হৃদয়কে পাঠাইয়াছি। 

চিত্র। তথাপি মন সুস্থির কর। 

উর্ব। মদন আমাকে এ কাঙ্জে নিযুক্ত করিতেছে; সুস্থির হইব কিরূপ, 
চিত্র। তবে আর আমার এ বিষয়ে কোন উত্তর নাই। 
উর্ব। তবে প্রিয়খি। যাহাতে গমনে কোন বিল্ন উপস্থিত ন! হয়, সেই 

তাবে আমাকে পথ দেখাইয়া দেও। 
চিত্র। সখি, বিশ্বস্ত হও। 'তগবান্ দেবগুর আমাদিগের উভয়কে 

অপরাদ্িতা-নায়ী যে শিখাবন্ধনী বিগ্ভ/ উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা 

উতয়েই দেবশক্রগণের অধর্ষনীয়া হইয়াছি। 
উর্ব। (লজ্জিতভাবে ) সেই বিষ্ভার প্রয়োগ কি তোমার প্মরণ আছে ? 

চিত্র। আমার হ্বদয় সকলই জানে ; (আমার মনে আছে)। 
* উত্ব। হৃদয় সমস্ত বনে বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভীতি হেতু আমার হৃদয়ে হি 

শব ন্সিত্ছে না। (এই বলিয়া পরিক্রমণ)। 
্ চ্যি। | সি . দেখে দেখ, আমর! প্রতিষ্ঠানের শিধাভরণস্বরূগ রি 
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পাবণেন্থং সলিলেহং পুণেন্বং অবলোঅন্তস্স বিঅ অন্তাণঅং পইট্ঠাণসণ 
সিহাভরণভূদং বিঅ তদ্দ রাএসিণো ভবণং উবগদক্ষ। 

উর্ব্ব। (সম্পৃহমবলোকা) ণং বোত্বোব্বং ঠাণান্তরগদে! সগৃগো ত্তি। 
হল! ! কহিং সো আবগীণুকম্পী ভবে ? 

চিত্র। এদস্সিং পন্দণবণেক্ষপনদেশে বিজ পমদবণে আদরিজ 
জাণিস্সামো। (উভে অবতরতঃ) 

চিত্র। (রাজানং দৃষ্ট। সহ্ষং) সহি! এসো পঢ়মোদিদো বিজ 
ভঅবং চন্দ কুমুদিং অবেক্খদি তুমং। 

উর্বব। (!বিলোক্য ) হল! ! দাণিং পঢ়মদংসণাদে! বি সবিসেসপিঅ- 
ংসণে। মে মহারাঝে৷ পড়িহাদি। 

চিত্র। জুজ্জদি; তা এহি উবসপ্পন্ধ। 
উর্ব্ব। এ দাব উবসঙ্লিস্সং, তিরকরিণীপচ্ছধ পাসপলিবত্তিণী ভবিঅ 

সথণিস্সং দাব পাসপলিবত্তিণা' বঅস্সেণ সহ বিজণে কিং মন্তুমন্তো 
চিট্ঠদি । 

তবনে উপস্থিত হইলাম । এখানে ভগবতী জাহুবী যণুনাঁর সহিত সঙ্গত হইয়া, 
পবিশ্র ও পুণ্যজনন নির্মম সলিল দ্বারা যেন তোমাকে দর্শন করিতেছেন।, 

উর্ব। (সম্পৃহলোচনে দেখিয়া ) “স্থানাস্তরত্থ স্বর্গে আদিলাম' এই কথাই 

তোযার বল! উচিত। অয়ি ! আগর্রের প্রতি দয়াণীল সেই রাজধি এখন কোথায়? 
চিত্র। নন্দনবনের একাংশের ন্যায় (যনোহর')' এই প্রমদবনে অবতরণ 

করিয়। জানিব। ( এই বলিয়া উভয়ের অবতরণ )।' 
. চিত্র। (রাজাকে দেখির| সহর্ষে) সথি ! এ দেখ, প্রথমোদিত ভগবান চন্ত্রমা 

যেমন জ্যোৎঙ্ার প্রতীক্ষা করেন, রাজধি সেইরূপ তোমার অপেক্ষ|! করিতেছেন। 
উর্ধ | (দেখিয়া ) অয়ি! আমি রাজধিকে যখন গ্রথম দর্শন করিয়াছিলাম। 

এখন তাহ। অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়দর্শন বলিয়া বোধ হইতেছে। 

ছিত্র। এ বথা যুক্তিযুক্ত । তবে আইস, নিকটবস্তিনী হই। 

 উত্ব। এখন নিকটবর্তিদী হইব না) তিরক্ষরিনী বিভা দারা গরন্থন্ন হয়া 

নিকটে গৃহ পুর্ব শুনিব, পার্ধ্সহচর বর্ন সহিত মহায়া নির্জনে কি 
কখোপকধদ “্যানেম। 
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চিত্র। ,জধা দে রোঅদি। (উভে যথোক্তমনুতিষ্ঠত:)। 
'বিদু। ভো! চিন্তিদো মএ ছুন্লহপণইজপস্ম সমাগমোবাজ। 
রাজা। (তুষ্তীমাস্তে )। 
উর্বব। কা উপ ধর্না ইথিআ, জা ইমিণা পরিমগ্গমাণা। অত্তাজং 

গৌদেদি। 
চিত্র। হল! ! ধাণস্স কিং বিলম্বীঅদি ? 
উর্ব। সহি! ভীআমি কৃথু সহসা পহাবাদে। বিপ্লাদুং। 

বিদু। ভো! ণং ভণামি চিন্তিদো মএ দুল্নহপণইজণসমাগমোবাও। 
রাজা। বর়ম্ত, কথ্যতাম্। 
বিি। সিবিণসমাগমকারিণং ণিদ্দং সেবছু ভবং অধবা তথভোদী, 

বমীএ পড়িকিদিং চিত্তফলএ অহিলিহিন আলোঅন্তো অত্বাণ 
বণোদেছু। 
সপ পাশা সস্সীপসপালাসী পাপা 

চিত্র। তোমার যেরূপ অভিরূচি। (উভয়ের সেই ভাবে অবস্থান )। 

বিদি। মহারাজ! ছূর্লত প্রণয়িজনের সমাগমের উপায় আমি চিত 
(রিয়াছি। 

রাঁজা। ( মৌনতাবে অবস্থান )। 

উর্ধ। কে সেরূপ ধন্য রমণী,মহারাজ যাহাকে অন্বেষণ করিয়| আত্মবিনোদ 

করিতেছেন? ৰ 

চিত্র। সখি! ধ্যানের আর বিলম্ব কেন? ( অবিশঘ্বে ধ্যানযোগে সক' 
তথ) অবগত হও)। ॥ 

উর্ব। সহসা! ধ্যানবলে সকল বিষয় জানিতে ভীত হইতেছি। (ধ্যানযো 
নদ জানিতে গারি যে, মহারাজ অন্ত নারীতে আসক্ত হইয়াছেন, তাহা। হই 
মামার বেশের পরিসীম। থাকিবে না, এই জন্যই ভয় হইতেছে )। 

বিদি। মহারাজ! আমি এই কথা বলিতেছি যে, ছূর্মত পর নে 
গমের উপায় আমি চিন্তা করিয়াছি। 

রাজা। বদ! ফি উপায়, বল। 

ি। আপনি স্পনণাগমকারিণী নি্ার সেবা করুন) আব চি্রফলং 
মা উদ তিথি অফ করিয়া পন বু করুন) তাহা হনেই ্ া 

নন করিতে পাঁরিধেষ। | এ | 
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উর্ব। হিঅঅ! সমস্সস। 

রাজা । তছ্ভয়মপ্যনুপপন্নং) পশ্য-- 

হাদয়মিষুভিঃ কা ম্যস্তাস্তঃ সশল্যমিদং ততঃ, 
, কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগমকারিণীম্। 

ন চ স্থবদনামালেখ্যেহপি প্রিয্াং সমবাপ্য তাং, 

মম নয়নয়োরুদ্বাপ্পত্বং সখে ন ভবিষ্যতি 

চিত্র। সহি! স্্দং তুএ বঅণং ? 

উর্ব্ব। স্থাটং, ণ উণ পজ্জত্তং হিঅঅস্স। 

বিদু। এত্তিকো মে'মদিবিহবো। 

রাজা। (নিশ্বস্থা) 

নিতান্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ যে! মানলীং, 

প্রভাববিদ্িতানুরাগমবমন্যতে বাপি মাম্। 

অবদ্ধফলনীরসং প্রতিনিধায় তন্মিন্ জনে, 

সমাগমমনোরথং ভবতু পঞ্চবাঁণঃ কৃতী ॥ 

উর্ধ। হৃদয়! আশ্বস্ত হও। 

রাজা। এ উতয়ই যুকতিবিরুদ্ধ। দেখ, দ্মামার হৃদয় কামবাণে যেন শর 

বিদ্ধ হইয়। রহিয়াছে; সুতরাং কি প্রকারে আমি স্বপ্রমমাগমকারিণী নিডরা 

সেবা করিব? আর সেই চন্দ্রমুখীকে চিত্রফলকে অস্কিত করিয়া লাত করি: 

গেলেও অশ্রর উদ্গম হেতু তাহাকে দেখিতে সমর্থ হইব না নুতরাং দথে 

এই দুইটি উপায়ই আমার পক্ষে নিক্ষল। 

চিত্র।) সথি! মহারাজের কথা সুনিলে? 

উর্বা। গুনিলাম, কিন্তু হাতেও আমার দয় পরিতৃণ্ত হইতেছে না। 

বিদু। আমার বুদ্ধিশকি এই পর্য্যন্ত । 

'পাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! ) যে ব্যক্তি আমার দুদারুণ মানদি 

ক& অবগত নহে, অথবা নিজশতিঘলে আমার অনুরাগ জানিয়াও আমা 

অবগানদা ক্ষরিতেছে, (আমি গ্রণনধের অহ্গতুক্ত। এইরূপ বিবেচনা,করিতেছে 

পঞ্চবাণ সেট উর্ননীরপ ব্যক্তিতে আমার দিল মষাগমর়প মনোরং সব 



বিশ্তুমোর্ধ্বশী | ১১৫৯ 

উর্ব্ব।, (সহীমবলোক্য ) হদ্দী! হদ্দী! মম্পি এববং অবগচ্ছদি 
হারা ; অহং উণ অসমখ্থক্ষি অগ্গদেো। ভবিঅ অভ্তাণঅং দংসিছুং । 

1 গহাবণিন্মিদেণ ভূজ্জবত্ডেণ লেহং সম্পাদিঅ তন্তরা সে খিবি- 

মিচ্ছামি। 

চিত্র। অগুমদং মে। (উর্বশী নাট্যেনাভিলিখ্য ক্ষিপতি ) 
বিদু। অবিদ! অবিদ! ভো! কিপ্রেদং? ভূঅঙ্গণি্মোঅং কিং 

[দ্ছিং মং ণিবড়িদং? 

রাজা। (দৃ1) নায়ং তুজঙ্গনির্্টোকঃ, ভূর্জ্পত্রগ্তোহয়- 
ক্ষরবিন্যাসঃ | 

বিদু। ণং অদিট্টাএ উববসীএ ভবদো পরিদেবিঅং স্থণিঅ ভূজ্জবাততে 
হাণুরাঅসুঅআ অকৃথরা! অহিলিহিঅ বিসজ্জিআ তবে। 

রাজা। নাস্তি অশক্যং দৈবস্থ। টি অনুবাচ্য চ সহ্যম্) 
[থে! উপপন্নস্তে বিতর্কঃ 

রিয়। কুশলী হউন্। (উর্ধণীকে না পাইলে আমার মৃত্যু নিশ্চয়? তাহা 

ইলেই পরম শত্রু পঞ্চবাণের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে )। 

উর্ঘধ। ( সথীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক ) হা! ধিকৃ! হা ধিক! মহারাজ আমাকে 
ইরপ নিুরহৃদয়! বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। আমি পুরোবর্তিনী হইয়া 
ধা দিতেও সমর্থ হইতেছি না। অতএব স্বীয় শক্তিবলে তৃর্জপত্র উৎপাদন 
্বক তাহাতে পত্রিক৷ লিখিয়া ইহার নিকট নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি। 

চিত্র। আমারও তাহাই মত। ্ 
( উর্বশীকর্তৃক প্র লিখিয়া নিক্ষেপ) 

ব্দি। অহো! অহো! একি? সর্পের কঞুক (ধোলস) কি আমাকে 
ঠা করিতে নিপতিত হইল? 

রাজা। (দেখিয়া ) ইহা সর্পকঞুক নহে) ভূর্জপত্রে লিখিত গ্রিক । ।. 

বিি। অহো! নিশ্চয়ই সৌতাগ্যবণে আপনার অন্থৃতাপ শ্রবণে উন 
গতর অনুরাগসচক পঞ্জিকা লিখিয়া নিক্ষেপ করিয়ছেন। . - 

রাজা। দৈষের অসাধ্য কিছুই নাই। (পত্র গ্রহণ পূর্বক পাঃ নি 
মে! তোমার আহমানই:টিক। এ 



বদ াং এ জহিলিহিদং তং শিং ইচ্ছামি। 

উর্ধ্ব। সা সাহু অজ্জ! ণাঅরোসি। . : 
_রাজা। শ্রা়তাম্ (ইতি বাচয়তি )। সামিঅ! সম্তাবিআ জহ অহং 

তুএ অঅলিআ, তহেঅ অণুরত্রস্স স্হঅ। এঅং এঅং তুহ, ণবরি ণ মে 
ললিঅ পরিজাঅ সঅণিজ্জম্পি হোল্তি স্্হা, পন্দণবণবাআবি সিহি 
বিঅ ণিঅ সরীরে। 

উর্বব। কিপ্ কৃখু সম্পদং ভগেদি ? 

চিন্র। কিং ণ ভণিদং ইমিণ! মিলাণ-কমলণাল-সরিসেহিং অঙ্গেহিং 

বিদু। দিট্িআ মএ বুভূক্থিদেণ সোখিবাঅণিঅং বিঅ লদ্ধং ভবদে! 
সমস্সাসণকারণং। 

রাজা। সমাশ্বাসনমিতি কিমুচ্যতে ? পশ্ব-_ 

তুল্যানুরাগপিশুনং ললিতার্থবন্ধং, 
পত্রে নিবেশিতমুদাহরণং প্রিয়ায়াঃ। 

বিদু। উহাতে কি লিখিত আছে, শুনিতে ইচ্ছা করি। 
উর্ব। সাধু সাধু আর্ধ্য! তুমি একটি নাগর বটে। 

রস্তা। শ্রবণ কর। (পত্র পাঠ) প্রভো! হে সুতগ! আপনি যেরূপ 
আমাকে নিষুরত্বদয়া ও আপনার মানসিক 'কলেশের অনভিজ্ঞ! বলিয়া বিবেচন 

করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ আপনার অনভিজ্ঞতা বিবেচনা করি। বন্তৃত 

জাগনার বিচ্ছেদে সুকুমার পারিজাত-শষ্যাতেও আমার হুখবোধ হয়না নন্দন 

বনের বায নিজ শরীরে স্পর্শ হইলে অগ্ির স্তায় বোধ হয়।' 

উর্ধ। মহারাজ কি বলেন, দেখা যাউক। 

চিত্ত। ম্লান কমলনালভুল্য অপ দ্বারা কি উনি মে কথা বলেন নাই! 

( ষহারাজের দেহ লীন কমলনালের ভকায় কুশ হইয়া পড়িয়াছে, তোমার বিরহে 

থে উহার এই দশা, তাহা সহজেই বোধ হয় )। | 

যিদু। আমি ক্ষুবিত হইয়াছি, এ অবস্থায় আপনি যে খালের কারণ প্র € 

হইলেন, ইহাই জামার পক্ষে বিবাদের ভা হইল 

| ১, কারণ কি বলিতে? দেখ এই পরের না দা 75 নিসা টা গলিচদাণকি এরং রি প্রিয়া 



1 রি 

উৎপশ্যতে। হম সে! মহিযেকণা 
স্তস্তাঃ সমাগতমিবাননমানদেন চা 

উর্ব। এখ গো সমবিভাগা। মদী । রে 
যজা। ব্যস্ত: অঙ্ুীস্বেদেন মে লুপ্যন্তে অক্ষরাণ ) ধাধাভামরং 

হস্তে নিক্ষপঃ প্রিয়ায়াঃ । ., 

বিদ। তদো। কিং দাণিং তথখভোদী উব্বসী তবদো! মণোরহতর- 
মং দংসিম ফলে বিসংবদদি ? 

উর্ব। হল! জাব উবথাণকাদরং অন্তাণঅং সমণাবেমি, ভাব ত্মং 
তাং দংসিঅ জং মে অণুমদং তং ভণাহি। 

চিত্র। তহ। (ইতি তিরস্করিণীমপনীয় রাজানমুপক্ত্য ) জঅদু 
দঅছু মহারাঁআো। 

রাজা। (সন্মাদরগর্ভম) স্বাগতং তবত্যে। (পার্বমবলোক্য) ভদ্র ৃ 
-772-ু 

না অনুরাগ-প্রকাশক) সুতরাং তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি যে সময় টতাগে নেত্রপাত করিতেছি, তখন আমার বোধ হইতেছে, যেন মদ্ধিরনয়ম ধ্রিতমার মুখের সহিত আমার মুখ মিলিত হইল। 
। উর্ম।, আমাদের উভয়েরই বিবেচনা একরপ। ৰ 
রাজা। ব্যস্ত! অঙ্গুলীন্বেদে অক্ষর সকল বিলুপ্ত হইতেছে; অতএব 

ধিতমার নিক্ষেপতরব্য তুফি নিজ হস্তে ধারণ কর। 
 ছদি। তবে কি এখন সেই মাননীয়া উর্ধণী আপনার মনোরথবক্ষের পুশ 
[খাইয়া ফলের সমন্ধে অন্থা করিতেছেন 1 

উ্ব। সধি! আমি এখন মহারাজের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইতে অসমর্থ): বাং মামি যতক্ষণ আত্মাকে স্থির করিতে ন! পারি, ততক্ষণ তুমি নিজে উহার 
বটউস্িত হইয়া আমার অতিপ্রা্মত সকল কথা নিবেদন কর। . ্র। তাহাই হউক্). ( এই বলিয়। তিরদরিমী বিস্ত দরীক্কত কা: নিট গমন পূর্বক) মহারাজের জয় হউক্, হটক।  ; ২, বাা। ( সসরমে ও সাদরে) তুমি তকুশলে আসিয়া? (গার্থতা্ে 
যা) । পূর্বে জাহীয় সহিত হুদার স্হৃদ দেখ্রি। খাসন্লাত্ক 



৯৯৬২ কালিদানেয় গ্রন্থারালী । 

ন তথা নন্দয়লি মাং সধ্যা বিরিহিতয়া। তথা। 

সঙ্গমে দৃষ্টপূর্ব্বেধ যমুনা গঙ্গা যা ॥ 

চিত্র। ণং পড়মং মেহরাঈ দীসদ্দি, পচ্চ। বিজ্দুবিঅ]। 

বিদু। (আপবারধ্য ) কধণ.ণ এসা উব্বসী উবগদ| ? তখভোদীএ মহ. 
অরীএ এদাএ হোদববং 

রাজা । এজ্দাসনমান্ততাম্। ৃ 
চিত্র। (উপবিশ্য) উববসী মহারাঅং সিরস। পণমিম বিপবেদি। 
রাজা | রি়াজ্জাপয়তি ? 

চিত্র। মম তস্সিং স্ুরারিযন্তবে দু্এ মহারাজ জ্ঞেব সরণং 
ঝাসী; সম্পদং সাহং তুহ দংসগসমুখেণ আআসিণ! বলিঅং বাধেমাণ! 
মঅণেণ পুণোবি মহারাঅস্স অগুকম্পণীনা৷ হোমি। 

রাজা । অয়ি সথি! 

পযুণত্স্ৃকাং কথয়সি প্রিয়দর্শনাং তা- 
মার্তিং ন পশ্মসি পুরূরবসম্তদর্থাম্। 

ফপসিপ্বাছিলাম) এখন তোমায় প্রিয়সধীবিরহিত দেখিয়। আর সেরূপ আনন্দ বো 

হইতেছে না। 

চিত্র । আগে মেঘপংক্তি দৃষ্ট হয়, পরে বিছা আবিরীব হইয়া ধাকে; 

বিদু। (গ্মপসারিত হইয়া ) ইনি কি উর্বী নহেন ? তবে উর্বশী দহ 

হইবেন? 
রাঁজা। এই গান, উপবেশন কর। 

চি্র। (উপবিষ্ট হইয়]) উর্বশী অবনতমদ্তকে প্রণাম করিয়া মহারাগ। 

'মিষেদন করিয়াছেন । 

জা । কি অনুমতি করিয়াছেন? 

চিত্র। লামার এই দৈত্যককত উৎণীড়নে বাগধিই আশ্রয়স্থান ছিলে 

দয় অনযুরহাতত হইতে মুক্ত ছইয়। এখন আমি গগাপনার দর্শনজসিত অন 

ক পাইতেছি) রর জনা 

.. সার সা মি সা কিল উর গর 
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, সাধারণোষ্যমুতয়োঃ প্রণয়ো। যতন্য, 

তণ্ডেন। ভগ্ুময়সা: ঘটনায় যোগ্যম্ ॥ 

চিত্র। ( উর্ববশীমুপেত্য ) হল! ইদে! এহি, শিং ভীসপদঅপং 
গখকিঅ পিঅনর্ঘন্স দে দূঈ ক্ষিংসংবু।। 

উ্ব্ব। ( শোকাৎ সকম্পা সসাধ্বসা) অয়ি অণধশিক।' লং 

জব তুএ পরিজন গ্ি। 

চচিত্র। (লশ্মিভদ্) এদস্সিং মুছতে জাণিস্মামো কা কং পরিচ্চঈ- 
মাদিত্ি; আআরং দাব পলিবজ্জ। 

উ্বব। ( সসাধবসমুপস্ত্য সত্ীড়ম্) জঅছু জঅছু মহারাজ 
রাজা। (সহ্যম্) সথন্দরি! 

ময় নাম জিতঃ যয ত্বয়া জয় উদীর্য্যতে। 
জয়শবঃ সহত্রাক্ষাদা গতঃ পুরুষাস্তরম্ ॥ 

(হস্তে গৃহীত্বা আসনে উপবেশয়তি-) 

ান্ত উৎকষ্টিত হইয়াছেন? কিন্তু তীহার জন্ত এই পুরূরবার অন্তরে যে 
না হইতেছে, তাহা কি তিনি দেখিতে পাইতেছেন? বন্ততঃ সধি! 

মাদিগর এই প্রণয় সমভাবেই ঘটিয়াছে; অতএব যাহাতে এখন স্ুৃতণ্ত 
হধণ্ডের সহিত তণ্ত লৌহখণ্ডের থোগ হয়, তাহা করিতে যন্ব করু। 

চিত্র। (উর্বগীর নিকটে উপস্থিত হইয়া) সথি! এ দিকে আইস; তোমার 
তের তর মিগুঢ় মদনধাতনা দেখিয়া আমি তাহার দুতী হইতে" বাধ্য 
্লাছি। 

উর্দ। (তয়কম্পিত হইয়া) অি অনবহিতে ! তুমি সহজেই আমাকে 
যাগ করিয়া অপরের হইতেছ? | 
চিত্। ( ৬খদ্কনিনার যাননি 

াযাইবে। তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্বক সুস্থির হও। 
উ্ব। (সতয়ে রাঙ্গার-দিকট্্ধদী হইয়া লক্জিভতাবৈ')। ধহযাঝোর। ই 
উা হউক.। 

 সুদা। (সতর্দে) নুনদকি! ভু ধধদ আহার অর উঠা করিতে 
যান বা (জন পূর্বে কেববগাজী ইল দি হি 
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বিদু। কীর্দিসী খিদী ভোদীএ? রম পিঅবঅস্সো বন্ধ 
বন্দীঅদি ?. ( উর্ববশী সম্মিতং প্রণমত্তি) 

 বিদু। সোখি ভোদী। 
(নেপথ্যে) দেবদূতঃ। চিত্রলেখে! ত্বরয় উর্ববশীম্। 
মুনিনা ভরতেন ষঃ প্রয়োগ ভবতীঘ্টরসাশ্রুয়ো নিবন্ধঃ। 

ল্িতাভিনয়ং তম ভর্তা মরুতাং দ্রষট,মনাঃ সলোকপালঃ। 
(সর্ব আকর্ণয়স্তি, উর্বশী বিষাদং রূপয়তি ) ৃ 

চিত্র। শ্ুদং তুএ দেঅদুঅস্ম বঅণং? তা অথুজাণাহি দীং 
মহারাঅং। : 

উর্রব। (নিশ্বস্ত ) ণখি মে বাআবিহবে। 

চিত্র। মহারাঅ! উববসী বিগবেদি, পরবসো। অঅং জণো ; মহারা, 

এগ অন্ণুধীদা ইচ্ছামি দেঅদেঅস্স অণবরদ্ধং.অত্বাগঅং কাছুং। 
2০০০ হাত রিট হাত জাহান স্া 

সংপ্রতি উহা। পুরুষান্তরে (আমাতে ) উপস্থিত হইল। (উর্বশীর হাত ধৰি; 

আপনে বসাইলেন )। 
বিদু। আপনার মর্ধ্যাদা কি প্রকার? রাজার প্রিয়বয়স্ত এই ব্রা্গণবে 

বন্দনা করিলেন না? 
(মৃদ হাস্তসহকারে উর্বশীক তক প্রণাম ) 

ঢ বিদু। আপনার মঙ্গল হউক। 

নেপথ্যে দেবদূত । চিন্রলেখে | উর্বশীকে ত্বরাত্িত হইতে বল। তর 

মুনি শৃজারাদি অষ্টরসাশ্রিত লক্গী-স্বয়ংবর নামে যে রূপক রচনা কারা 

তোমাদের শিক্ষার্থ প্রদান করিয়াছেন, সংপ্রতি দেবেন্দ্র লোকপালদিগের মহ 

মিলিত হইয়। সেই নুললিত অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। 
( সকলের শ্রবণ, উর্ধশীর বিষাদ প্রকাশ ) ৃ 

চিত্র। সথি! . দেবদুতের কথ! গুনিলে ত1 এখন মহারাজের মি 

লইয়া চল। ্ . 

'উর্ব। (নিষাস ত্যাগ করিয়া) আমার আর কথা কহিবার শি নাই 

চিজ মহারাজ! উর্বগী মিবেদন করিতেছেন, 'এই ব্য (গা 

পরাধীন ). নহায়াদের অনুমতি জরর্ঘদা, করি). ধাহাতে দেবধেবনের দি 

অপরািলী মা রই ভাহা বরুন ।! 
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, রাজা (কথং কথমপি বচনং সংস্থাপা) নাহং তবত্যোরীশ্বর-নিয়োগ 

ন্তা; কিন্তু স্মর্তব্য়ং জনঃ। | 

[ উর্বশী বিয়োগছুঃখং রূপয়িতবা রাজানং পশ্বন্তী সহ সখ্য! নিজ্ান্তা 
রাজা। ( সনিশ্বাসম্) বৈয়খ্যমিব চক্ষুষঃ সম্প্রতি। 
বিদু। (পত্রং দর্শযিতৃকামঃ ) ণং ভূজ্জ (ইত্যর্দোক্তেন আত্মগতং 

আবিদ! অবিদ! ভো, উববসীদংসণবিদ্ষিদেগ মএ তং ভূজ্জবন্তং পত্ট 

গে হতাদো ণ বিধাদং। 

রাজা। কিমসি বক্তু,কামঃ? 

বিদু। বঅস্স! ইদক্গি বন্তকামো। ণ ভবং অঙ্গাইং মুঞ্চছু ; দ়ং কৃ 
তই বদ্ধভাবা উব্বসী, সা ইদো গদুঅ এদং অপুরদ্ধং সিটিলীকরি 
সূদদি ত্তি। 

রাজ্য। মমাপ্যেতদের মনসি বর্ততে ; তয়া খলু প্রস্থানে,- 

রাঞঙ্জা। (অতি কষ্টে বাক্য স্থাপন পূর্বক) আমি তোমাদিগকে দেবেন 
আদেশ লঙ্ঘন করিতে বলিতে পারি না) কিন্তু এই ব্যক্তিকে (আমাকে ) যে 

স্বর্ণ থাকে । 

[ বিরহদুঃখের ০, পূর্বক রাজার দিকে দেখিতে দেখিতে 
সমীহ উ্ধনীয় গর 

রাঙজ]। ( নিশ্বাসত্যাগ সহকারে ) আমার চক্ষু এখন বিফল হই। 
যধন উর্ধপী চক্ষুর অস্তরাঁলে গমন করিলেন, তখন চক্ষুধারণ বৃখ1)। 
বিদ। (রাজাকে পত্রধানি দেখাইবার ইচ্ছুক হইয়া) অহ! ভূর্জ 

অর্দোজ্ি করিয়! হ্থগত) কি আশ্চর্য্য ! উর্বশীকে দেখিয়া বিশ্িত হওয়া 

[মার হস্ত হইতে সেই ূরপতরধানি কোথায় পড়িয়ী গিয়াছে, জানি 
[রিনাই। 

রাজা। তুমি কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ? 

ঘি ব্যস্ত! আমি এই খনিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, আপনি বিষ 
ত্যাগ করিবেন ন1। আপনাতে উর্বনীর অনুরাগ দৃবন্ধ হইয়াছে? ছি 
খধান হইতে গিয়া এই প্রপনধন্ধন কখনও শিথিল করিবেন না। , -*' 

বাঘা! আমার মনেও তাহ বিবেচনা হয়| তিমি যখম প্রস্থান কা 
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অনীশয়া শরীরস্থ হাদয়ং স্ববশং ময়ি। 
স্তনকম্পক্রিয়ালক্ষ্্স্তং নিশ্বসিতৈরিৰ ॥ 

বিদু। (স্বগ্নতম্) বেবদি মে হিঅঅং কেত্তিমং বেলং ভদ্স ভুজ্জ- 
বস্তস্ন অতভবদা বঅস্সেণ গামং গেহিদববধং ভি। 

রাজা। ব্যস্ত! কেনেদানীমুদ্মনসমাত্মানং বিনোদয়ামি ? (স্বত্ব) 
উপনয় ভূর্পত্রম। 

বিদু। (সর্ববতে। দৃষট। সবিষাদং ) হা কধং ৭ দীসদি; তো দিব 
কৃখু তং ভূজ্জবন্তং গদং উব্বসীএ মগ্গেণ। 

রাজা। (সাসূয়ং ) সর্বত্র প্রমাদী বৈধেয়ঃ। 
বিদু। এংবিচীয়তাং। ( উ্বায়) ইদো ভবে ইধ বা! ভবে (ইতি 

বছবিধং নৃত্যতি )। 
( ততঃ প্রবিশতি দেবী, চেটা চ, বিভবতণ্চ পরিবারঃ) 

দেবী। হঞ্রে ণিউণিএ! সচ্চং লদাঘরং বীসন্তো অজ্জমাণবঅসহাও 
দিটেটা তুএ মহারাআো ? 
তখন তাহার শরীর পরবশ (দেবেজ্রের অধীন্ব) হ হইলেও স্তনকষ্পন ও নিশবাণ- | 

ত্যাগ সহকারে আয্বশ হাদয় আমার প্রতি বিশ্বস্ত করিয়াছেন। 

বদ | +(ম্বগত ) আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে) কোন্ সময় হয়ত মাননীয় 

প্রিকাধচনয পরে কথা উথাপন করিবেন। ' 
রাজা। * বয়স, এখন 'কি উপায়ে উৎকণিতচিত্ের বিনোদন করি? (শ্বর 

করিয়া) হা, সেইতৃরপনজ দেও 

বিদু। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! সবিধাদে) হায়! তাহা দেবিতে 
পাইতেছি নাকেন? মহারাজ! দেই দিব্য ভূর্জগত্র 'নিশ্চয়ই উ্বণী যেপথে 

গিয়াছেল, সেই পথে চলিয়া গিয়াছে । 

রাজা। (অনুয়ার সহিত ) যূর্ধ বাক্তির সকল কার্যেই অনবধানতা। 
বিদু। এখন অথ্বেষণ কর] যাউক। (গাত্রোথাস করিয়া) এখা 

আছ) অথবা এই দিকে জাছে'। (এই গ্রকারে অবেণ করিতে করিতে বৃষ 
1(ষবীসক পরিজনসহ উদীনর়ী দেবী ও চেটীর গ্রধেশ.) 

দেবী | বেদিতে আধ মাববের সহিত. জারধাগুরবে লতা? 
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চেটা। অলিমং কিং মএ ভ্ণী বিবিদপূরব্বা? 
' দেবী। তেগ হি লদাবিডবন্তরিদা স্ৃণিস্সং দাব বিস্সন্ধমন্তিযাইং। 

জং তুএ কধিদং সচ্চকং গ বেত্তি। 
চেটা। জং দেঈএ রচ্চদি। 

দেবী। (পরিক্রম্য পুরস্তাদবলোক্য চ ) ণিউণিএ! কিছ, প্ত 

গবটীরঅং বিঅ ইদো দকৃখিণমারুদেণ আগীঅদি ? 

চেটা। (রিভাব্য ) ভন্িণি! পলিবক্তণা-বিভীবিদক্খরং ভূজ্জবত 

ধু এদং, হন্ত কধং দেঈএ জ্জেব ণেউরপরিলগৃ্গং । (গৃহীত্বা) « 

বাটীঅত এদং | | 

দেবী। ণং অবলোএহি দাব; জই অবিরুদ্ধং ততো সণিস্সং। 

চ্টো। (তথা কৃত্বা) ভট্টিণি, তং জ্জেব এদং কোলীগঅং বিং 

দি; মহারাঅং উদ্দিসিঅ উববসীঅক্থরঅং কব্ববন্ধ' তি তন্বো 

অজ্জমাণবজগ্নমাদাদো অঙ্গাণং হখং আজদং স্তি। 

চট | আমি কি ইতিপূর্বে কখনও তত্রীর নিকট মিথ্যা কথা বনিয্াছি' 

দেবী। তবে এখন লতাবিটপের অন্তরালে থাকিরা তাহাদিগের বি 

ই ঝথাপকথন শ্রবণ করি ) ভুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা মত্য কি না'দেকা যাউব 

টেটা। দেবীর যাহা অভিরুচি। পা 

দেবী। (পরিক্রমণ পূর্বক সম্মুখভাগে দেখিয়।).নিপুণিকে! বন্ধ 

যায় একখানি পর্র দক্গিণবাুতে উড়িয়া! আসিতেছে++ এখানি কি? 

চেটা। (চিন্তা করিগা) ভত্রি! এখানি নিশ্চয় ভূর্জপ্র) বা 
গরিবর্িত হওয়াতে দেখ! হাইতেছে। ইহাতে অক্ষর বিস্তত্ত কর! রহিয়া 

অহো! উড়িতে উড়িতে আসিয়া দেবীর নুগুরেই সংলগ্ন হইল । (গ্রহণ পুর্ব 
আপনি ইহা পাঠ করুন। | 

দেবী। অগ্রে দেখ, যদি জবিরুদ্ধ হয়। তবে গুনিব। 

চৌ। (তন্ধপ করিয়া) ভত্রে! এই সুর্জগত্রে সেই বোকা, 

পরান পাইতেছে। আমার বোধ হয়, মহার়াদকে বন্য রিবা উর্বগী 
রা করিয়াছে। আর্য যাগববের অন্রয়ানভাতেই ইহ। নামাযের 
হম 



১১৬৮ কালিদগাসের গ্রস্থাবলী। 

দেবী। ণংগহিদগথা হোহি। 

চেটা। (বাচয়তি )। 

দেবী। হঞ্জে! এদেণ জ্জেব উবহারেণ তং অচ্ছ্রাকামুমং পেক্ন্ক। 

চেটা। জং দেঈ আণবেদি। 

রাজা। ভগবন্! বসন্ত-সখে মলয়ানিল! 

বাদার্থং হর সম্ভূতং স্থরভিতং পৌপ্পং রজো৷ বীরধাং, 

কিং কার্য্যং তবতো৷ হৃতেন দয়িতান্েহম্বহস্তেন মে। 

জানাত্যেব ভবান বিনোদনশতৈরেবংবিধৈধরিতং, 

কামার্তং জনমণ্রসাতিভবিতুং নালম্থিতাশ্বাসনম্ ॥ 

চেটা। দেই! পেক্খ পেক্খ, এদস্স জ্জেব ভূজ্জবপ্তস্স অগ্নেদণা 

বট্টদি। 

দেবী। তা ণং পেক্ধক্ষ দাব তুপ্িং চিট্ঠ। 

বিদু। ভো! কিঞ ক্খু এদং? উন্মিল্লমাণণীলপন্কজচ্ছবিণা 

মউরপিচ্ছেণ বিপ্ললদ্ধক্ষি। 

দেবী। এখন ইহার অর্থ গ্রহণ কর। (পাঠ কর)। 

 ্ি (চেটীর পত্রপাঠ ) 

দেবী |ক্ীএই উপহার লইয়াই সেই অগ্পরাকামুক রাজাকে দেখিব। 

চেটী। র যেকূপ জন্গমতি | 

রাজা। হে ভগবন্ বরঁষীপথে মলয়ানিল! তুমি আপনাকে নুরভিত করিবাং 

জন্ত লতিকাসমূহের নুগন্ধপূর্ণ পুষ্পরেপু, হরণ করিয়া থাক) কিন্তু প্রিয়তম 

উর্বশী গ্রণরতরে আমাকে স্বহত্তলিখিত যে তূর্দপত্র দিয়াছিলেন? তাহা হ? 

করিয়া তোষার কি লাত হইল? তুমি জান, কামার ব্যক্তি এইরূপ পত্রিক 

ওচিত্রফলকাদি শত শত বিনোদনবস্ত দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া! .থাকে 

_নুতরাং পুনঃগ্রাতির আশীয় যে কামার্ত ব্যক্তি এই ভাবে রহিয়াছে গতর' 

হইয়া ভাহার প্রাণ নষ্ট কর! তোমার উচিত নহে। 

চেটা। দেবি! দেখুন দেখুন, এই ভূর্পত্রেরই অদ্ধণ হইতেছে! 

দেবী। তুমি মৌনভাবে থাক, দেখি (কতদূর কি হা) "০ 

বি কি? এপুউগপীদপাকাক ধার বক 

০ আসা” পপ পা পাপ পেপাল পিপল পপ 



শপ বধ 1 ৯১৬? 

' রাজা।. সর্বধািতোইম্রি মন্দভাগাঃ। : 
* দেবী। (সহসোপস্থত্য ) অজ্জউন্ত! অলং আবেএণ; এদং তং 
ভুজ্জবত্তং। ২ . 

রাজা। (সমন্রমাত্বগতম্) অয়ে দেবি! (সবৈলক্ষাং প্রকাশম্) 
্বাগতং দেব্যৈ। 

দেবী। ছুরাগদং দাণিং মে সংবুত্তং। | 

রাজা । (জনান্তিকম্) বস্তা! কথমত্র প্রতিবিধেযম্? 

' বিদু। (জনাস্তিকম্) লোব্বেণ স্থইদস্স কুস্তিলমস্স ণখি বাত 

নবিধাণং। 
রাজা। ( অপবার্ধ্য) মু! নায়ং পরিহাসকালঃ, (প্রকাশম্) 

দং পত্রং ময়া মৃগ্যতে, তৎ খলু মন্ত্রপত্রং ষদঘ্েষণায়!মমায়মারস্তঃ | 

দেবী। জুঙ্জই অত্তণে। সোহগ্গং ণিগৃহিদুং। 

ব্দি। ভোদি! তুবরাবেহি সে ভোঅণং, জেণ পিতগ্মণেণ 

'থা তোদি। | 

ঝগ। আমি মন্মতাগ্য, সর্বথা বিনষ্ট হইলাম ।, 

দেবী। (সহসা পুরোবগ্িনী হইয়া ) আর্ধ্যপুত্র! আবেগে প্রয়োজন নাই 
ই দে তৃর্দপত্র। ষ ” 
রাজাশ (সসন্ত্রমে আত্মগত ) কি! দেবী? (জগ াঞ্ে 

বীর কুশলে আগমন হইয়াছে ত? না 

দেবী। এখন আমার, 'আগমন দুরাগত; (উপবনবিহারী পাপন 
তিকৃল)। | 

রাঙজা। (জনান্তিকে) বয়স্ত! এখন প্রতিবিধানের উপাগন কি? . : 
 বিদূ। (নান্তিকে ) অপহৃত দ্রব্যের সহিত চোর ধরা পড়িয়াছে) এগ 
দার কথার দ্বারা ইহার প্রতিবিধানের উপায়, নাই। ক 

াঙ্গা। (অপবারিত হইয়া) মূর্ঘ! এ পরিহাসের লময় নয়। ( কাক 
ঘাম ওগত্র মধ্েষণ করিতেছি না). কৃত কবচের অন্বেষণ করিতেছি ।$. 

দ্্রী। নি্গ সৌভাগ্য গোপন করাই, যুিযুক্ত। .... ঘ্ 
রা দেবি শীষ অহান্বাঘের অস্ত আহানীয় অসিয়স কর্ন: রং. 
মির হইলেই, ইনি দুর র্টােন। .. 



১১৭০ কালিদীসের গ্রন্থাবলী | 

দেবী। গিউণিএ! সোহণং কৃখু আস্দার্সিদো পিঅবমস্সো 
বঙ্ষণেণ। কিং অগ্নং অগ্নচিন্তাএ আবেসিদো পি! খিজ্জদি। 

বিদূ। ণং পেক্খ, সবেব! আস্সাসিদে! চিত্তভোঅণেণ। 

রাজা। মুর্খ! বলাদপরাধিনং মা মাপাদরসি। 

দেবী। ণথি পভবন্তস্স অবরাহো, অহং জ্জেব এখ অবরদ্ধী জা 

পলিউলদংসণা ভবিম অগ্গদে। ভবামি ; ণিউণিএ! ইদো এহি। 

[ ইতি সকোপং প্রস্থিতা। 

রাজা। অপরাধী নূনমহং, প্রসীদ রস্তোরু! বিরম সংরস্তাৎ। * 
সেব্যো জনশ্চ কুপিতঃ কথং নু দাসে। নিরপরাধঃ | 

(ইতি পাদয়োঃ পততি )। 

দেবী। কিদব! লনুহিঅআ কৃখু অহং, অণুণঅং ণ গ্রেহ্কামি। 

কিন্তু দকৃখিণস্স দে কিদপচ্চাত্তাবস্ন ভাআমি। 

চেটা। ইদে! ইদে দেবী। 
[ ইতি রাজানমপহায় সপরিজন] দেবী নিদ্ধান্তা। 

দেকী। নিনুনিকে! এই প্রি ্রাহমণ বিলক্ষণ আশ্বাস প্রদান করিদেন। 

আর কি, প্রিয়তম কেবল অব্লচিন্তায় নিমগ্ন হইয়াই অনুতাপ ফরিতেছেন। 

. বিছ্ু। ঘেখুন, সকলেই বিচিত্র (নানারূপ ) ভোজন দ্বারা সুস্থ হয়! 

রাজা। মূর্খ! বলপূর্বক আমাকে অপ্রাধী করিতেছ? 

দেবী। প্রতুত্বশালীদিগের (কিছুতেই) অপরাধ নাই; আমিই এ 

অপরাধিনী ; কেন না প্রতিক্লবর্তিনী হইয়া জ্পনার সম্মুখে আসিয়া 

নিপুণিকে, এ দিকে আইস। 1 সরোষে দেবীর প্রস্থানোদৃযোগ 

রাজ! । মিশ্চয়ই আমি অপরাধী। হে রস্তোরু! প্রসন হও রে 

পরিত্যাগ বর। সেবনীয় ব্যক্তি কুপিত হইয়ল কির 'কিরগে ন
িরপরাধ হইবে 

(এই ৰলিয়া চরণতলেঃগতন )। 
দেবী। হে শঠ! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লঘু) আমি অন্ন রাহ / 

না) তুমি ঘক্ষিণনার়ক; ভোমাকে যে গম্চাৎ অন্ত হইতে হইবে? এ 

জন্তই ভীত হটুতেছি | ক ই দিকে 

চেটা। গবি। এই দিকে আকুল, এই দিকে জাননা , 
কাক পরিত্যাগ বর্ষ পরিলানগাদার সহিত নন গা ং 1) না 

চা চে 



বিক্রমোর্বশী। ১১৭২ 

নি পাউমণঈ বিঅ অগ্লদরা! জ্জেব তথতোদী গদা, তা উতেছি। 
রাজা। (উথায়) বয়স্য! নেদমুপপন্নমূ। পশ্ব_ 

প্রিয়বচনকৃতোহপি যোধিতাং, দয়িতজনানুনয়ো রসাদৃতে। 
প্রবিশতি হৃদয়ং ন তদ্দিদাং, মণিরিব কৃত্রিমরাগযোজিতঃ॥ 

বিদু। অণুউলং জ্জেব তবদো এদং বঅণং; ণ হি অক্থিছুক্খিদো 
'মুহে দীবসিহং সহদি ? 

, রাজা। মৈবম্। উর্ববশীগ্তমনসোইপি মম দেব্যাং স এব বহুমানঃ 

তু গ্রণিপাতলঙ্ঘনাদহমপি তশ্যাং ধৈর্য্যমরলম্থিষ্ে। 
বিদ। ভো! চিট্টদু দাব দেঈকধা, বুভুকৃখিদস্স মে জীবিঅং 

[বলম্থতু ভবং; সম কৃখু হাণভোঅণং সেবিছুং। 

রাজা। ( উর্ধমবলোক্য ) কথমদ্ধং গতং দিবসস্তা। অতঃ খলু-- 

পাপা 

বি। যাননীয়1 দেবী বর্ধাকালীন নদীর ন্যায় অ্রসমন হইয়া প্রস্থান করি 
্ন। অতএব মহারাঙ্গ এখন গাত্রে থান করুন। ং 

রাঁজ1। (উদ্বিগ্ন হইয়া) বন্য! আমার অনুনয় সফল হইল না। দেখ 
অনুরাগ ভিন প্রিয়জনকৃত অনুনয় রমণীগণের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। করি! 
দাহিতাদি রাগে রঞ্জিত করিলে মণি কখনও মণিপরীক্ষকগণের হদয়গ্রাই 
ঘনা। 

বিি। আপনার এ কথ" "অনুকূল সত্য। কারণ, নেত্ররোগী কখনও পুরো 
্ীদীগশিধা সহ করিতে পারে না। 

রাজা। না তাহা নহে। আমার হৃদয় উর্বশীগত হইলেও দেবীর প্রি 
মার বহমম্মান আছে। কিন্তু তিনি যখন আমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করিয়া গর্থা 
নেন, তখন আমিও ধৈর্ঘ্যাবলমষন করিয়া থাকিব; সহসা তাহাকে গ্রন্থ 
রব মা। 

'বি। মহারাজ! এখন দেবীর কথ! থাকুক, আমি ক্ষুধার্ত হই 
নস আমার জীবনরক্ষার উপায় করুন। দান'ভোজনের সময় উপস্থিত. 
রি (দিকে দৃষ্টি করিস) কি, দিবার র্ডেক দির, হট ্ 
মইন রৌডাসিক হই বাদ, বৃ 



৯১৭২ . কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

উষ্ণালুঃ শিশিরে নিষীদতি তরোরূ'লালবালে শিখী, 
নিতিষ্ঘোপরি কর্ণিকারকুমুমান্যাশেরতে ষট্পদাঃ। 
তণ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারগুবঃ সেবতে, 

ক্রীড়াবেশ্মনিবেশিপঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে ॥ 

দ্বিতীয়োহস্কঃ সমাপ্তঃ। | ইতি নিঙ্কান্ৌ। 

তৃতীয়োহস্কঃ। 

(ততঃ প্রবিশতঃ ভরতশিষ্টো ) 
প্রথম। সখে পৈলব! অগ্নিশরণাদৃগচ্ছত! মহেন্দ্রমন্রিরমুপাধ্যায়েন 

ত্রমাসনং গ্রাহিতঃ, অহমগ্লিশরণরক্ষার্থং স্থাপিতঃ, ততঃ পুচ্ছামি গুরোঃ 

প্রয়োগেণ দেবপরি ষদারাধিতা ন বেতি ? | 

'দ্থিভীয়। ণ আণে কধং সা রাধিদা ভোদি, তস্সিং উপ সরস্মঈকিদ- 

কব্ববন্ধে লচ্ছীলঅন্বরে উব্বসী তেস্তু তেন্ু রসন্তরেস্থ উন্মাইআ৷ আমি। 

রহিয়াছে; ; ) ভ্রমরের! চরণসমূহ দ্বারা বিকাসিত করিয়া কর্ণিকারপুপের মধ্যভাগে 

শয়ন করিয়া আছে) কারগুব ( হংসবিশেষ ) পক্ষী তণ্তজল ত্যাগ করিয়া তীর- 

স্থিত নলিনীর আশ্রয় লইয়াছে এবং কেলিগৃহাত্যন্তস্থ গণ্রস্থিত শুক রান হা 

জর প্রার্থনা করিতেছে। [খাজা ও বিদ্ষকের গরস্থা। 
আক তেরাত জিরার 

( ভরতমুনির দুইজন শিল্পের প্রবেশ ) | 

প্রথম। সথে পৈলব! * অন্লিশরণগৃহ হইতে ইন্্ালয়ে যাইবার-স 

উপাধ্যায় মহধি ভরত তোমাকে নিজপদে প্রতিঠিত করিয়া লইয়া গিয়া ছিধেন 

অগিশরণরক্ষার্থ আমাকে নিযুক্ত করেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, গুরুদেব 

*নাটফপ্রয়োগ হারা সুরসভা ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন? 
খিতীগ্ন। দেবসত| কির়প সন্ত হইয়াছিল, জানি না) 

১৯১১ ০ রিয়াদ তিনাফানে ররর গ্রয়োগ 
রাত 

৯ 7 

কিন্তু সরস্বতীর 
করিতে করিত 



বিক্রমোর্বশী। ১১৭৬ 

প্রথ। দোৌষবিকাশ ইতি বাক্যশেষঃ। 

দ্বিতী। আং তাএ বঅণং কৃ্খলিদং আপি । 

প্রথ। কিমিব? 

দ্বিতী। লঙচ্ছীতূমিমাএ বন্তমাণা উববঙী বারুণীভূমিআএ বত্তমাণাএ 
মেণআএ পুচ্ছিদা, সমাগদা তিল্লোঅপুরিসা সকেসবা লোঅবালা ; ঠকদ্সিং 
দে হিআহিণিবেসো তি! 

, প্রথ। ততত্ততঃ? 
দ্বিতী। তাএ পুরিসোত্তমে স্তি ভণিদবেব; পুরুরবন্গি ত্তি গিট 

বাণী। 

প্রথ। ভবিতব্যতীনুবিধায়ীনি বুদধীন্দ্িয়াণি ;ন তামভিত্রদ্ধো মুনিঃ ? 

দ্িতী। সত্তা উঅজঝায়েণ; মহেন্দেণ উ৭ অণুগ্গহিদা। 
প্রথ। কথমিব ? 

উর্দণী উন্মািত হইয়াছিলেন। (তাহার সেই সেই অভিনয়ে অনেক ভ্রমপ্রমাদ 
ঘায়াছিল)। র 

প্রথম। তবে তোযার শেষ বক্তব্য এই যে, অনেক দোষ দুষ্ট হইয়াছিল। 
দ্বিতী। হা, সে সময়ে তাহার বাক্য স্বলিতুহইয়াছিল। 

প্রথ্ম। কি প্রকার? 
দ্বিতীয়। উর্বশী লক্ীর এবং মেনকা বারুণীর অতিনয় করেন। মেনক 

বকে গিজ্ঞামা করিক্লেন, 'ভ্রিলোকীস্থ যে সমস্ত পুক্রুষ ও কেশব লোকপান 
উপস্থিত হইয়াছেন, ইইদিগের মধ্যে কাহার প্রতি তোমার চিত্ত নিষি 

মাছে? 
গ্রথম। তাহার পর, তাহার পর? 
বিতীয়। 'পুরুষোত্তয” উচ্চারণ করিতে উর্বগীর মুখ হইতে পরব 

উচ্ারিত হইল । 
গ্রধম। বুদ্ধি ও ইন্জিয় ঠা অন্ুপরণ' করে। ইহাতে ্ 

হার গ্রতি দ্ধ হন নাই? 
। উপাধ্যায় অভিশীপ প্রদান করেন; কিন্তু দেবেন পরে জা 

তি অন পরার্শন করিয়াছেন। 
তথ) কি প্রকার 



১১৭৪ কালিদাসের গ্রন্থীবলী। 

দ্বিতী। জেণ তুএ মম উঅএসো! লঙ্ঘিদো, তেগ প দিববং জ1 
হুবিস্সদি ত্বি উজ ঝাঅস্ন সমাসাদো সাআো ; পুরন্দরেণ উপ লজ্জা* 

আগদমুহিং উববসিং পেকৃখিম এববং ভণিদং, জস্সিং বদ্ধতাবাসি তুমং 

তস্ন মে রণনহাঅস্স রাএসিণো পিঅং করণীঅং ; তা তুমং পুকনরবং 

জধাক।মং উবচিট্ঠ, জাব সে। পড়িট্ঠিদসন্তাণে! ভোদি শি। 

 প্রথ। সদৃশং পুরুষান্তরবেদিনো মহেন্দর্ত। 

দ্বিতী। (সূর্্যমবলোক্য ) কথাপ্নসঙ্গেণ অবরদ্ধা অহিসেঅবেলা, ্ 
উজ .ঝাঅস্স পাসপলিবন্তিণো হোন্ষ। 

ইতি নিষ্ ( ইতি বিছ্তকঃ) [ ইতি নিষ্ত্রান্তো। 

( ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী ) 

কু । সর্বঃ কলো বয়সি যততে লব্ধ,মর্থান্ কুটুম্বী, 

পশ্চাৎ পুজ্রিরপহিতভরঃ কল্পতে বিশ্রমায়। 
টিকার 5782557555
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দ্বিতীয়। তুমি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ; অতএব তোমার দিব্য 

জ্ঞান লাভ হইবে না” উপাধ্যায় এই বলিয়া অতিশাপ প্রদান করেন। তখন 

উর্ববীকে লক্জায় অধোমূখী দেখিয়। দেবরাপ্গ বলিলেন, “যাহার প্রতি তোমার 

অনুরাগবন্ধন হইয়াছে, সেই রাজধি পুরূরব। আমার যুদ্ধের সহায় সাহার: 

উপকার করা আমার কর্তব্য; অতএব যত দিন তাহার সম্তানোৎপত্তি না 1 হয়! 

তত দিন তৃমি যথেচ্ছ তাহার সহিত বাস কর।' 

 প্রথম। দেবেন অন্তপুরুষের "গুণ বুঝিযা তদনুপাঁরে তাহার সৎকার করিতে 

জানেন। 

ঘ্বিতীর। (ছু্যে/র দিতে দৃষ্টি করিয়া) কথায় কথার বেণা অধিক হইয়াছে; 

অতএব চল, আমর! উপাধ্যায়ের মিকট যাই। 
[ উভয়ের প্রস্থান: 

( ইতিবিষ্ন্তক) 

(কঞ%ুকীর প্রবেশ ) 

করুকী। লুমূর্ঘ বয়সে ( যৌবনে). মাতা" পিৃপুরকবতাদিবেটিত [ৃহহ 

খা অর্ধপর্জরে বরবানহ। পর) 
শাহ, করে। বিন গানাফিগের এই বার্দকা, রি 



 বিক্রমোর্ধাগী। রর ১১৭৫, 

মল্মাকন্ত প্রতিদিনমিয়ং সারয়ন্তী প্রতিষ্ঠাং, 
সেবাকাকুঃ পরিণতিরভূৎ স্ত্রীযু কঞ্টোহধিকারঃ | 

আদি্টোহশ্মি সনিয়া কাশিরাজপুজ্যা, যথা ব্রতসম্পাদনায় ময়! 
[নমুৎস্জ্য নিপুণিকামুখেন পূর্ণবং বাচিতো৷ মহারাজঃ, তদেবং মদ্চনা- 

জ্ঞাপয়েতি, যাবদহং অবসিতসন্ধযাকার্ধ্যং মহারাজং পশ্যামি। (পরি- 
'আ্যাবলোক্য চ) রমণীয়ঃ কিল দ্িবসাধসানবৃত্তান্তে। রীজবেশ্মনঃ | 

উতৎ্কর্ণ ইব বাসযগ্টিধু নিশানিদ্রালসা বহিণো, 
ধৃপৈর্ভালবিনিঃস্থতৈর্ঘড়ভয়ঃ সন্দিগ্ধপারাবতাঃ 
আচারপ্রয়তঃ সপুষ্পবলিষু স্থানেষু চাচ্চিত্মতীঃ, 
সন্ধ্যামঙগলদীপিক1 বিভজতে শুদ্ধান্তবৃদ্ধো! জনঃ। 

(অবলোক্য ) অয়ে! ইত এব প্রস্থিতো দেবঃ। য এফঃ-- 

করিয়া প্রতিদিন কেবল পরের সেবা করিয়া কাতরোজি করিতে নিযুক্ত 
কবিগাছে অর্থাৎ বার্দক্যবশে কার্ধ্য করিতে অক্ষম হইলে) দীনবচনে প্রভু 

হীতবিধান করিতে হয়। অতএব স্ত্রীসন্বদ্ধে অধিকার ক্লেশজনক। (বৃ 

বলিয়া আমরা অন্তঃগুরে প্রবেশ করিতে পারি) তথায় স্ত্রীলোকের আদেশ 

রতিগালন করিতে হয়; ইহা 'অপেক্ষা ক্লেশ ও দ্বগার বিষয় আর কি আছে 1) 
বরধারিলী কাণীরাপ্জকন্তা আদেশ, করিয়াছেন, _'্রত-মম্পাদনার্থ আমি অভি, 
মান গরিত্যাগপূর্বক নিপুণিকা দ্বারা ইতিপূর্বে মহারাজের নিকট প্রীর্ঘন 
করিয়াছি; অতএব আগার, কথান্ুসারে তুমি গিয়া মহারাজকে জানাও 

স্্যাকত্য সমাপ্ত হইলে আমি যহারাজকে দর্শন করিব” (পরিক্রমণ ও চারি 

দৃষ্টি করিয়া) দিবাবমানে রাজবাড়ীর শোভা কি মনোহারিণী! মযুরের 
ঝাতরিকালীন নিব্রাবশে বাঁপযষ্টির উপর যেন চিত্রলিখিতের স্তায় উপবিষ্ট রহি 
ছে ধূপধৃমরাশি বিনির্সত হওয়াতে চন্দ্রশালাগৃহ (প্রাসাদোপরিস্থিত গৃহ 
বিশ্ষে) শ্বেতবর্দ ধারণ করাতে পারাবত বলিয়া অম্থমিত হইতেছে এব 
দাচারপতায়ণ অস্তঃপুরস্থ বৃদ্ধ ব্যক্তিরা পুষ্পপৃজোপহারবিশিষ্ট স্থানে পর্থমি, 
্াকানীন মঙ্গলদীপ সকর এক একটি ভাগ করিয়া প্রদান করিতেছেন 

দিক দ্শন পূর্বক) অয়ে| মহারা্ এই দিকেই আগমন করিতেছেন 

দা গণের হি দীাবটী রা ইন গরিধটক ঘা হত দিত 

০ 
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পঞ্জিজনবনিতাকরাপিতাভিঃ পরিবৃত এব বিভাতি দীপিকাডিঃ। 
গিরিবর গতিমানপক্ষসাদাদমুতটপুষ্পিতকর্ণিকারবন্তিঃ ॥ 
যাবদেনমবলোকনমার্গে প্রতিপালয়ামি ॥ 

(ততঃ প্রবিশতি যথানিদ্দিষ্টঃ সপরিবারো৷ রাজা বিদুষকশ্ঠ ) 
রাজা। ( আত্মগতম্) 

কার্য্যান্তরিতোৎকণং দিনং ময়! নীতমনতিকৃচ্ছেণ। 

ৃ অবিনোদদীর্ঘযাম। কথং নু রাত্রির্গময়িতব্যা ॥ 

। কঞ্চু। (উপগম্য ) জয়তি জয়তি দেবঃ | দেব! দেবী বিজ্ঞাগয়তি' 
মণিহ্মপৃষ্ঠে হুদর্শনশচনদ্রঃ'; তত্র সন্মিহিতেন দেবেন প্রতিপালনীয়ে 
যাবচচন্দ্ররোহিণীযোগঃ। 

রাজা। বিজ্ঞাপ্যতাং দেবী, যস্তব চ্ছন্দ ইতি। 

'কঞ্চু। তথা। [ ইতি নিল্কান্তঃ। 
রাজা। বয়স্য! কিমু পরমার্থত এব দেব্যা ব্রতনিমিত্তোহ্যমারন্ত: 

গ্যা ? 

ছেন; সুতরাং গিরিনিতন্বে কর্ণিকারপু্প প্রশ্দুটিত হইলে পক্ষবান্ গতিণীল 

গর্বতের যেমন শোভা হয়, মহারাজও সেইরূপ .শোভা পাইতেছেন। আমি 

এখন ইহার দৃষ্টিপথে অবস্থিতি করি। 
( পরিজনসহ রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ ) 

রাজা। (ন্বগত ) রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত থাকায় অল্পকষ্টেই আমি দিবাতা' 

কআতিবাহিত করিয়াছি? কিন্ত দীর্ঘমাম। রাত্রিতে চিত্তবিনোদনের কোন উপায় 

দাই কিরূপে রজনী অতিবাহিত করিব? | 
. কঞুকী। (রাজার নিকটবর্তী! হইয়া) মহারাজের জয় হউক, ছয় হউক 

দেব! দেবী নিবেদন করিলেন, মণিময় অট্টালিকাপৃষ্ঠে বসিয়া সুদৃণ্ত চজ 

দুষ্ট হইতেছে? যাবৎ চন্দ্রের সহিত .রোহিনীর যোগ থাকে? মহারা তত 

মেই স্থানে অবস্থিতি করিবেন । 

 স্বাঙ্া | দেবীকে জানাও) ধাহা তাহার মতিরুটি তাহাই হইবে। 

ক! নি মহারাজ। 
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হি তরেমি, সংজাদপচ্চাদাব! অত্তভোদী বদবববদেসেণ ততুভবদে 
'প্লণিপাদলগ্যণং পমুজ্জিত্কাম তি। 

রাজা। উপপন্নং ভবানাহ। 

 অবধূতপ্রণিপাতাঃ পশ্চাৎ সন্তপ্যমানমনসো হি। 
বিবিধৈরনুতপ্যন্তে দয়িতানুনয়ৈরমনস্িগ্যঃ | 

তদাদেশয় মণিহ্পৃষ্টস্ত মার্গম্। 
বিদু।. ইদো ইদ্দো এছু তবং, ইমিণা গঙ্গাতরঙ্গসিসিরেণ ফলিঅ 

মণিনিলাসোবাণেণ আরোহছু ভবং সববদ| রমণীঅং মণিহম্মদলং। 

রাজা। ( আরোহতি, সর্বেবে সোপানারোহণং নাটয়ন্তি ) 

বিদু। (নিরূপ্য) পচ্চাসগ্নেণ চন্দেণ হোদববং, জধা তিমিরেণ 

রোীঅনাণং পুববদিসামুহং অলোহিমপ্সহং দীসদি। 

রাজা। সম্যক্ ভবান্ মন্যাতে। 

উদয়গুঢশশাঙ্কমরীচিতিস্তমসি দুরতরং প্রতিসারিতে। 
অলকসংযমনাদিব লৌচনে হরতি মে হরিবাহনদিযুখম্ ॥ 

বিি। আমার বিবেচনা হয়। মাননীয়া দেবী আপনার প্রণিপাত লঙ্ঘন 
করিয়া গশ্চাৎ অনৃতপ্ত হইয়াছেন) এক্ষণে এই ব্রতচ্ছলে সেই অপরাধ ক্ষালন 
করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। 

রাঙ্জা। তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। মনি রমণীরা গ্রতিপাত লব, 
করিয়া পশ্চাৎ সন্তপ্রচিত্ব “হইয়া থাকেন এবং নানাবিধ গ্রীতিকর অনুনয় দ্বার 

অনুতাপ প্রদর্শন করেন। ভুমি মণিপ্রাদাদের পথ দেখাইয়া দেও। 

বিদু। মহারাঞ্জ, এই ধিকে আসুন, এই দিকে আনন ; গন্গীতরঙ্ষম্পে 

শির ক্ষটিক-মণিময় সোগপানারোহণপূর্বক আপনি মণিগ্রামাদে আরো, 
ইন 

(বাজ! ও অন্যান্ত মকলের সোপানারোহণ,) 
ব্দূ। (নিরূপণপুর্বাক) চক্র শী্ই সমুদিত হইবেন। কারণ র্যা, 

কার হইতে মুক্ত হইয়া অরুণগ্রতা ধারণ করিয়াছো। 
রাঙ। তুমি ঠিক অঙ্ুমান করিয়াছ। যে চন্ম! অন্ধকারাতৃত ছিলেঃ 

গতি উদয়াচল নেই চজঘেবের কিরণমালা বান, তিষিয়রাশি, অপসারি। 

রঘু রদ গলার আমার রন করিতোছ। 
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ধিদু। হীহীভো ভো, এসো খগ্ডুমৌদঅসরিসো। উদ্দিদে৷ রাআ 

আমধীণম্। 

রাজা। ( সশ্মিতম্ ) সর্বত্র ওদরিকম্যাভ বহীর্য্যমের বিষয়ঃ। 

( প্রাঞ্জলিঃ গ্রণম্য ) খক্ষরাজ ! | র্ 

রুচিমাবহতে সতাং ক্রিয়ায়ৈ, স্ধয়। তর্পয়তে পিতূন্ স্থরাং্চ। 

তমপাং নিশি মুচ্ছ তাং নিহস্ত্ে, হরচড়ানিহিতাত্মনে নমন্তে। 
১১৬2 

বিদৃ। হীহীভোভো! দেখুন, ওষধিরাজ চন্দ্র যেন একটি মোদকথণ্ডেত্ 

সায় উদিত হইয়াছেন। 

রাঁঞা। ( ঈষৎ হাস্ত সহকারে) সর্বত্রই ওদরিকের স্তায় কেবল তোমার 

আহারেকই চেষ্টা দেবি। (কুতাঞ্জলি হইয়া! প্রণামপূর্বক ) হে নকষত্রগতে! 

আগনি সাধুদিগের ব্রতযাগাদি শুতকর্মান্ুষ্ঠানার্থ দীপ্তি ধারণ করেন) অমৃত 

দ্বার! অগিঘাত্বাদি পিতৃলৌক ও অগ্নি প্রস্তুতি দেবতাগণের গ্লীতিসাধন করেন, 

রাক্রিযোগে অন্ধকার দুর করিয়া দেন এবং আপনি মহেশ্বরের চুড়ামণিরূগে 

তাহার ললাটে অবস্থান করেন; আপনাকে নমস্কার। * 
১৬০০ স
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স্পাপপাপপীশপপপাশশি 

* পিতৃগণ প্রভৃতি সকলে যে চন্দ্রের সুধা পান করেন সোমোৎপত্তি-গ্রকরণে তাহা [নি 

লিবিগরূণে বপিত জাছে, যথা 
এপ্রথঙাং পিবতে বন্িদিতীয়াং)পিবতে রবিং | 

বিশ্বেদেধাত্ৃতী ়ান্ত চতুর্থাং সলিয্যাধিপঃ। 

গঞ্চমীঞ্চ বহট্কারঃ যণ্ঠীং পিবতি বাঁসবঃ। 

সপ্তমীমুধয়ো! দিব] অষ্টমীমঞ্জ একপাং! , * 

নধমীং কৃষ্ণপক্ষে চ যম; প্রাস্ম(তি বৈ করাম্। 

দশমীং পিবতে বাযুং পিবত্যেকাদশীমুম। 

ঘবাদশীং পিতরঃ সর্ব সমং প্রায়স্তি ভাগশঃ | 

ত্রয়ো? শীং ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরঃ পিষতে কলাব্। 

চতুর্দশীং পগুপতিঃ1পধদশীং প্রজাপতিঃ। 

নিশ্পীতঞ্চ কলাশেবশ্চন্্রমা ন প্রকাশতে। 

কষা যোড়শিক] বা তু জলং প্রবিশতে তদ]। 

“মায়া হয সোম ওষবী: প্রতিগন্তে। 

তয়োধবীগতং গাব; পিধবস্তাদুগতক ধ। 

তথকীরমনী ভুদা ব্প্তং হিজাতিতি)। 
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ব্দু। ভো! বন্ধণসংকামিদক্খরেণ পিদামহেণ অব ত৭পাদোহসি, 
শাসণগদো! হোহি ; তেন অহম্পি নুহাসীণো হোমি। 

রাজা। (বিদুষকবচনং পরিগৃহ উপবিধঃ, পরিজনান্ বিনোকা) 
অনভিব্যক্তাশ্চন্দ্রিকায়াং দীপিকাঃ পুনরক্তাঃ, তদধিশ্রম্ন্তর ভবত্যঃ। 

পরিজনাঃ। জং দেবো আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্ান্তাঃ 

রাজা। (চন্দ্রমবলোক্য বিদূষকং প্রতি ) ব্যস্ত! পরং যুহূর্বাদাগমন! 

দেব্যাঃ, তদ্বিবিজ্তে কথয়ামি স্বামবস্থাম্। 

বিদু। ভে! ণদীসদি জ্জেব সা উব্বসী, কিন্তু তাএ তারিসং অধুং। 
রামং পেকৃখিঅ সং কৃখু আসাবন্ধেণ আত্তাণঅং ধারিছুং। 

রাজা। এবমেতত, বলবান্ মনসোহতিতাপঃ, পুনঃ “ 

বিদু। বয়স্য! ব্রঙ্গ হইতেই ব্রাহ্মণ শব উৎপর় হইয়াছে; অতএব আধার 

বাক্য ব্শ্ববাক্য বলিয়া জানিবেন ; সুতরাং আপনি ব্রঙ্ধা কর্তৃক অনুজাত হইয়া 

আদনে উপবেশন করুন, তাহ! হইলে আমিও সুখে বসিতে পারি। 

রাজা। (বিদুষকের বাক্যান্থমারে উপবিষ্ট হইয়া পরিজনগণের দিকে 
টিপা পূর্বক ) চন্ত্রকিরণে প্রদীপ সকল সেক্নপ দীত্তিপ্রাপ্ত হইতেছে ঝা, এ 

কথা বলাই পুনরুক্তি; অতএব তোমর! এখন বিশ্রাম করিতে যাও। 

গ্রিজনগণ। আপনার যেরূপ আজ্ঞা। 
* [ পরিজনগণের প্রস্থান । 

রাজা। (চক্রের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক বিদ্ষুকের প্রতি) ব্যস্য! মুস্র্তকাল 
পরেই দেবী আসবেন) 'অঁতএব আইস, নিষ্ঈীনে বসিয়া নিজের অবস্থা বলি? 

বিদ। উর্বশীর ত এখনও দেখা পাওয়া যাইতেছে না) কিন্ত তাহার দেই. 
বস অন্থরাগ দেখিয়া নিশ্চয়ই আশার আখাসে ধৈর্যধারণ করিতে পারা ধায়। 

রাজা। দেকথাঠিক। আমার মনগ্তাপ প্রবল হইয়া! উঠিয়াছে। পথি' 

ভাবার্ঘ এই যে, অগ্নিচন্্ের প্রথম কলা, স্ ্থিতীয়, বিশ্বাগেবগণ তৃতীয়) বরুণ চতৃখ 

ঘট কারগণ পঞ্চম, ই ষ্ঠ, দিধ্যধবিগণ সপ্ত, একপাদ্, অঙ্গ অট্টম, ধয দবষ, যাহ শম 
টম একাদশ পিতৃগণ হাদশ, কুষের অয়ৌদশ, গণুপতি চতুর্দশ এবং প্রজাপতি চনয গঞ্জ 
লাগান কয়েন আয হোড়শী ফমা জরে প্রবেশ করে। অহাহম্যাতে চলর গহধিগত হ্ষ 
বাদেই ওধিগিত ও জয-গুঁজ কলা! গান করে। তাহারিখের ছঞধানৃত তারা বাধ 
| নঃ ক্যা হজকালে অনি হোম করেন) নেই ফজর রর হন . 



১১৮০ কালিদাঁসের গ্রস্থাবলী। 

 নস্ভা ইব প্রবাহে! বিষমশিলাসঙ্কটন্থলিতবেগ:ঃ। 
বিদ্বিত-সমাগমস্থখো মনসিশয়ন্ত্মুণ্ডণো ভবত্তি ॥ 

বিদূ। জধা পরিহীঅমাণেহিং অঙ্গেহিং দোহমি, তধা খর 

 সমাগমং দে পেক্খামি। 

রাজা । (নিমিত্তং সূচয়ন্) 
. ৰচোভিরাশাজননৈর্ভবানিব গুরুব্যথম্। 

অয়ং মাং স্পন্দিতৈর্বাহুরাশ্বীসয়তি দক্ষিণঃ ॥ 

' বিদু। ণ অপ্রধা বঙ্গাবঅণং তোদি। (রাজ সপ্রত্যাশং ভিষ্ঠতি ) 
(ততঃ প্রবিশতি আকাশযাঁনেন কৃতীভিসরণবেশা উর্বশী চিত্রলেখা 8) 

উর্ব। (আত্মানং বিলোক্য ) সহি! রূচ্চদি মে অঅং মোত্তাহরণ- 

.ভূসিদো নীলমণিপরিগ্গহো৷ অহিসারিমাবেসো ? 

চিত্র। ণখি মে বাআ বিহবো পসংসিছুং, ইদং তু চিন্তেমি, অবি 

পাম অহং জ্জেব পুরূরবা ভবেং ত্ি। 

মধ্যে কঠিন শিলাদগ্কট উপস্থিত হইলে নদীবেগ যেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাম- 

: দেবও সেইরূপ উর্বশীদমাগমের অভাবে উত্তরোত্তর প্রবল হইরা উঠিতেছেন। 

বিদু। আপনার অক্নপ্রত্যঙ্গ যখন বিরহ-ব্যথায় ক্ষীণ হইয়া গড়িলেও'শোতা 

পাইতেছে। তখন আমি দেখিতেছি। যেন অপ্ত্া-সমাগম অবশ্থ শীত্তই হইবৈ। 

, , রাজা। (নিমিত্তহচনা করিয়া) বয়স্য ! তুমি যেমন আশাগ্রদ বাকো 

আমার দারুণ বেদনা দুর কর, আমার এই দক্ষিণবীছ স্পনিত হইয়া সেইরগ 

আমাকে জাঙ্বত্ত করিতেছে। | 
বিদূ।. ত্রাঙ্গণের বাক্য কদাচ মিথ্য] হয় না। 

( প্রত্যাশাপন্ন হইয়। রাজার অবস্থান) 

( আকাশপথে অভিপারিকাবেশধারিধী উর্বরণী ও চিত্রলেখার প্রবেশ) 

উর্ব। (আপনার অলের দিকে দেখিয়া) সখি! আমি মুকাতরণহথ 

: ীলধিখচিত এই ঘে জভিপারিকাবেশ ধারণ করিয়াছি ইহা কি তো" 

'নোধত ৃ 
আমার, সেক্স বাক্শক্তি নাই। তা 

কাস তে বৈ গামিই এখন পুররকা হু নং, 



বিক্রমোর্বধী। ১১৮১ 

উর্বব। সহি! অসমথা। কৃখু অহং, তুমং আগেহি তং সিগ্ঘং, গেহি 
মং বা অস্স স্থহঅস্স বসদিং। এ 

চিত্র। গং পলিবিস্বিঅং বিঅ জামিণীজউণাএ কেলানসিহরং সস্সি- 
রীং দে পিঅতমস্দ ভবণমুপগন্গ | 

উর্ব। তেণ হি প্লভাবেণ জাণাহি, কহিং পো মম হিঅঅচোরো 
কিং বা অগুচিট্ঠদি ত্তি। 

চিত্র। (আত্মগতম্) তোছু ; কীড়িস্সং দাব এদাঁএ সহ। (প্রক! 
'শম্) হল! ! দিটো মএ উঅহোঅকৃখমে অবআসে মণোরহলদ্বং পিঅস 

মাগমন্থৃহং অপুভবস্তো চিট্ঠদি। 
উর্বব। অবেহি, হিঅঅং ণ মে পত্তিআদি। হলা চিন্তলেহে ! হিঅ, 

কাউণ কিম্পি জগ্লেসি, পিঅসমাগমস্স অগগদে! জ্জেব অণেণ মে অবহ 
রিদং হিঅঅং। 

চিত্র! এসো মণিহম্মপ্পাসাদগদে। বঅস্সমেত্ুসহাআো রাএসী ; 

উবসপ্দ্ধা। ( উভে অবতরতঃ) 

উর্ব। সখি! আমার এখন কিছুযাত্র শক্তি নাই) তুমি শীষব রা 

আনয়ন কর অথব| আমাকে সেই প্রিয়তমের ভবনে লইয়া চল। 

,চিত্র। রাত্রিকালে যমুনাসলিলে কৈলাসশিথরের গ্রতিবিষ্ব পতিত হই 

* ধেরঁপ শোভা পায়, সেইনপ পরম শ্রীসম্পন্ন তোযার প্রিয়তম পুরূরবার ভবনে 

এই যে আমর! উপস্থিত হইলাম । 

উর্্ব। তবে তুমি "গিঞ্জ প্রভাববলে জান দেখি, আমার সেই হদয়চোর 
এখন কোথায় এবং কি করিতেছেন? | 

চিত্র। ( আত্মগত্ ) হউক, ইহার সহিত হ্ষণকাল ক্রীড়া করি। (প্রকান্তে) 
অয়িসথি! আমি দেখিতেছি তোমার প্রিয়বল্লত উপভোগ্য স্থানে তি 
মনোরথলনধপ্রিয়ালমাগমনখে নিরত রঙিয়াছেন। 

উ্ধ। তুমি দূর হও) আধার হৃদয় দে কথা বিশ্বাস করে না। সখি চিন 
লেখে| তুমি যনে মনে কি চিন্তা করিয়া! এ কথা বলিতেছ? বিরাগ! 
ঘগ্রেই তিনি আমার চিত্ত হরধ করিয়াছেন 

চিতর। গধি! রাজি কেবলমাত্র বয়সের সহিত মনিগ্রাসাদের উপ 
'ঘ্যহিডি করিতেছেন, চর, আমরা উপস্থিত. হই |... (উতর খ্বতাদ 



১১৮২ কালিদানের গ্রস্থাবলী। 

রাজা। বয়স্য। রজন্যাং বিজ.স্ততে মদনবাধ!। 
উর্ব। অভিপ্রথেণ ইমিণা বঅণেণ আকম্পিদং মে হিঅঅং ; অন্ত- * 

যিদ স্ণুঙ্দ সে আলাবং, জাব ণো৷ সংসঅচ্ছেআ ভোদি। 
চিত্র। জং দে রোঅদ্রি। 

বিদু। ণং ইমে অমিঅগবতা। সেবীঅন্ত্ চন্দবাদা। 
রাজা। বয়স্! এবমাদিভিরনুপক্রম্যোহ্য়মাতন্কঃ | 

কু্বমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্রমরীচয়ো, 
ন চ মলয়জং সর্ব্ধা্গীনং ন ৰা মণিষউয়ঃ। 

মনসিজরুজং সা বা দিব্যা মমালমপো হিতুং, 

রহলি লঘয়েদারবধা বা! তদাশ্রয়ণী কথা ॥ 

উর্ব। হিঅঅ! জং দাণিং ফিষং উজবিঅ ইদে! সংকন্ত: তস্স 

ফলং তুএ উঅলদ্ধং ? 

বিদু। আং তো! অহম্পি জদা সিহরিণীং রসালং অ ৭ লহে তদা 
তং জ্জেব চিন্তঅস্তো আসাদেমি সৃহং। 

রাজ! । বয়স ! রাত্রিকালে যদনঘাতন! অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

উর্ধ। এই অকপট বাক্য শ্রবণ কৰিয়াও আমার হৃদয় কম্পিত ও সপ্দিঃ 

হইতেছে; অন্তহিত (লুক্কারিত) থাকিয়া ইহন্দের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ , 

করি; তাহা হইলেই আযাদিগের সন্দেহ দূর হুইবে। 
. চিত্র ৮ তোমার যেরূপ অভিরুচি। 
বিদু। মহারাজ এখন এই অমৃতপূর্ণ চন্দ্রকিরণ সেবন করুন। 

রানা। বন্য! এ রোগ চত্ত্রকিরণাি ঘবারা গ্রশমিত হইবার নহে। 

খতিনব পুষ্পশয্যা, চন্ত্রকিরণ, সর্বশরীরব্যাপী মলয়বায়ুঃ মণিময় হার, এ নকলের 

কিছুই এ মদনযাতন! নিবারণ করিতে সমর্থ নছে। কেবলমাত্র সেই বায় রমণী 

ঘা মেই উর্বঞবিষয়িনী কথাই আমার এই বেদনার লাঘব করিতে সমর্থ। 

উর্জ। হায়! তুয়ি যে এখন আমাকে ত্যাগ করিয়া এই রাদাতে আদ 

ছইয়াছ। তাহার গ্ুফল ফলিল। 

[ বিছু। মায়া! শিখরিগী ও রসায। (খবাদরর্যবিশেষ ) খন না গাই 
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রাজা। সম্পন্ঠাতে পুনর্ভবত;ঃ। 
বিদু। তুমম্পি তং অইরেণ পাবিহিনি। 

রাজা। পখে! এবং মন্যে। 
চিত্র। ন্ণ অমতুংট্টে । 

বিদু। কধং বিঅ? 

রাজা। ইদং তয়া রথক্ষোভাদঙ্গেনাঙ্গং নিগীড়িতম্। 

একং কৃতি শরীরেহস্মিন্ শেষমঙ্গং গঁবো৷ ভরঃ ॥ 

উর্ব্ব। (স্বগত্তম্) কিং দাণিং অবরং বিলম্িস্সং ? (প্রকাশ্টম) 

ল! চিত্তলেহে! অগগদো। ৰি মএ ট্রিদাএ উদাপীণে! মহারামো। 

চিত্র। (সশ্মিতম্) অই অদ্দিতুবরিদে ! অসংকিখত্ততিরক্করিণী অসি। 
(নেপধ্যে)। ইদেো! ইদে! ভট্রিণী। 

(সর্ব্বে কর্ণং দদদতি ; উর্বশী সহ সখ্যা বিষ) 
পেপাল পট শিট সিসি শীলা শশী 

রাজা। সে সুখ তোমারই হইয়া থাকে। 
বিদু। আপনিও আস সে সুখ প্রাপ্ত হইবেন। 

রাজা। সথে! আমারও তাই বিবেচনা হয়। 

চিত্র। অসন্তষ্টে! শ্রবণ কর। 

বিি। কি প্রকারে? 

রাঁজা। যখন বেগুরশে রথক্ষোভ উপস্থিত হয় (বেগ হেতু রথ অতান্ত ক্র 

চলিতে থাকে ), তখন সেই প্রিয়তম! উর্বশী নিজ অঙ্গ হার! আমীর অঙ্গ নিপীড়ন 

করিয়াছিলেন; সুতরাং আমার দেহের এই অঙ্গই সার্থক; অন্য অঙনপ্রত্যঙ 
কেবল পৃথিবীর ভারস্বরূপ | 

উর্ধ। (আত্মগত ) তবে আর এখন বিলম্বের আবশ্বক কি? (প্রকীন্তে) 

সখি চিত্রলেখে! আমি সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে মহারাজ কি উদাসীনের গা 
থাকিবেন? 

চিত্র। (মুদ্হা্ত সহকারে ) অয়্ি অতিত্বরিতে ! মি তিরন্কবরিনী বা 
ক্ষ হা আাছ। 
। নেপখ্ে। ৯ দেবি! ও দিকে আনল, এ দিকে আনুন (সি 
রক্ত ও শরণ ফি পা উরি বিধাা)। 
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বিদু। অবিদ অবিদ, ভো! উবখিদা দেঈ, তা মুদ্দিদমুহে৷ হোহি। 

রাজা। ভবানপি সংবৃতাকা রমাস্তাম্। | 

উর্বব। হলা! এখ কিং করণিজ্জং ? 

চিত্র। অলং আৰেএণ; অন্তরিদা দাণিং সি তুমং। বিহিদণিঅম- 

বাবারা অ মহিসী দীসদি, তা এস ৭ চিরং চিট্ঠীস্নদি ত্তি। 

(ততঃ প্রবিশতি ধুতোপহারপরিজন! দেবী ) 

দেবী। (চন্দ্রমবলোক্য ) এসো রোহিণীজোএণ অহিঅং সোহদি* 

ভঅবং মিঅলাঞ্থণে।। 

চেটা। ণং সম্পজ্জিস্সদি ভট্টিণীসহিদস্স ভট্টিণে| বিসেসরমী- 

অদা। ( ইতি পরিক্রীমতঃ )। 

বিদু। তো! ণং আণামি, সৌখিবাঅণিঅম্পি দেদি, অধবা তবন্তং 

অন্তরেণ চন্দবদবববদেসেণ মুকধরোসা অজ্জ মে অচ্ছীণং সৃহদংসণা দেঈ। 

বিদু। ( ব্যন্তসমন্ত হইয়া) অহো! অহো! দেবী আসিয়া উপস্থিত 

হইয়াছেন। আপনি মৌনতাব ধারণ করন 

রাজা । তুমিও সংযততাবে থাক। 

উর্ব। অয়ি সখি! এখন কর্তব্যকি? , 

চিন্র। আবেগের আবশ্তক কি? আপনি ত এখন অন্ের অনৃষ্ঠতাবে 

রহিয়াছেন, দেখিতেছি, মহিষীও কোন ব্রতনিয়ম ধারপ্ু'করিয়াছেন; সুতরাং 

এখানে অধিকক্ষণ থাঁকিবেন না। * 

( উপহারজ্ব্যধারিনী পরিচারিকার সহিত দেবীর প্রবেশ ) 

দেবী। (চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক ) তগবান্ শশা রোহিণীর সহিত 

সংযৌগ হওয়াতে পরম শোতা। পাইতেছেন। 

চেটা। তন্্রীর সহিত স্বামীর মিলনেও গরম রমপীয়তা সম্পাদিত হইবে। 

“সকলের পরিজুষণ )। রা ৪ | 

বিদ[। অছে!! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে। সবততিবাচনও 

নী াতিন হইয়া! দেবী চীনে নিদ্বোগ 
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রাজা । (সন্মিত) উভয়থাপি ভবতঃ ; যন্ত , গশ্টাদভিহিতং তক্মাং 
প্রতিভাতি ; যদত্রভবতী-_ | 

সিতাংগুকা মঙগলমাত্রভূষণা, বিচিত্দর্বা্ুরলাষ্থিতালকা। 
ব্রতাপদেশোজ বিতগর্ববৃত্তিনা, মম প্রসন্ন বপুষৈব লক্ষ্যতে। 

দেবী। ( উপগম্য) জঅছু জঅদু অজ্জউন্তো। 
পরি। জঅছু জঅছু দে । 

বিদু। সোখি ভোদীএ। 
রাজা। দেবি! স্বাগতম্ (হস্তে গৃহীত্বা উপবেশয়তি )। 
উর্র্ব। ট্ঠানে ইঅং হি দেঈপদেণ উচ্চরীঅদি,ণ কিম্পি পরিহী- 

অদি সচীদে! ওজস্স্দাএ। 

চিত্র। অথি অবরং মুহং মন্তি্রং দে। 

দেবী। অকজ্জউন্তং পুরো! কদম কোবি ব্দবিসেসো মএ সম্পা- 
দপীতো, তা মুুভ্মং উতরোধো সহীঅদু। | 

রাজা। (মৃদুহাশ্ত সহকারে) বয়স্য, তোমার দুই কথাই সত্য; কিন্ত 
মেষে যাহা বলিলে, তাহা ত প্রত্যক্ষইপৃষ্ট হইতেছে । কেন না, দেবীর পরিধান 
বুনন, পুষ্পমাগ্গ্যাদ্দি মাঙ্গলিক অলঙ্কারে ইনি বিভূষিত এবং অলকাবঙগীতে 
মনোরধ দুর্বাছুর বিরাজ করিতেছে । ফল কথা, ব্রতচ্ছলে গর্বত্যাগ করিয়া 
মামার প্রতি যে দেবী প্রসন্না হইয়াছেন, ইহার শরীর দেখিয়াই তাহা! উপলব্ধি 
করিতেছি । রে 

দেবী। (নিকটবর্তিনী 'হইয়া ) আর্ধ্যপুজ্রের জয় হউক, জয় হউক। 
গরিজনগণ। দেব!. আপনি বিজয় লাত করুন। 

বি্। আপনার মঙ্গল হউক। 
বাজা। দেবীত নির্কিঘ্রে আগমন করিয়াছেন? (দেবীর হাত ধরিক্ 

দানে উপবেশন করাইলেন )। 
উর্দ। ইনি দেবীশব্দে অভিহিত হইলেন; "ইহা যুক্তিযুক্ত বটে। টার 
জিতে ইনি কিছুঙ্াত্ হীন নহেন। পু 
চা সি! তোমাকে স্তাযণ করিতে মহারাছের অন্তপরকার মুখ “ছে, 

ছাঃ 
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রাজা। মাণবক! অনুগ্রহঃ খলু উপরোধঃ। 
বিদু। ঈদিসো ণং সোখিবাঅণং করন্তো মম বহুসো। উঅরোধো । 

ভোদু। 
রাজ। |, কিং নামধেয়মেতদ্দেব্যা ব্রতম্। 

(দেবী নিপুণিকামবলোকয়তি ) 
চেটী। ভট্টা পিঅপ্পসাদণং ণাম। 
রাজ|। ( দেবীং বিলোক্য )। 

অনেন কল্যাণি ! মুণালকোমলং, ব্রতেন গাত্রং গ্রপয়স্তকারণম্। 

প্রসাদমাকাওকতি যস্তবোতস্ৃকঃ, স কিং ত্বয়া দানজনঃ প্রসাগাতে ॥ 

উর্ব। ( সবৈলক্ষ্যস্মিতম্ ) মহস্তো কৃখু ইমস্সিং এম বুমাণৌ। 
চিন্ত। অয়ি মুদ্ধে! অন্নসংকন্তপ্লেমাণ! গাঅরা অহিঅং দক্খিণা হোন্তি 

করিব; অতএব মুহূর্তকাল উপরোধ সহ করুন; (ক্ষণকাল আমার অমুরো! 

এখানে অপেক্ষ। করুন )। 

রাঙগা। বয়ন্য মাণবক ! এখন অনুগ্রহই উপরোধ হইতেছে। 
” বিদূ। স্বস্তিবাচন করিতে করিতে আমার এই প্রকার অসংখ্য উপরোং 

হউক। 
রাজা! । দেবীর এ ব্রতের নাম কি? 

(নিপুণিকার দিকে দেবীর দৃষ্টিপাত) 
চেটা। প্রতো ! এ ত্রতের নাম “প্রিয়গ্রসাদন ॥, * 

রাঁজা। (দেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) “হে কেল্যাণি! এই ব্রতানুষ্ঠান 

ফরিয়। আপনার মুণালকোমল দেহকে কেন অকারণে কষ্ট দিতেছ ? যে বাতি 

উৎকঠিত হইয়া সর্বদা তোমার গ্রসন্নতা প্রার্থনা করে, সেই কি্করকে আবার 

ভূমি কি প্রপন্ন করিবে? 
উর্ধ। (বৈলক্ষোর সহিত মৃদু হাঁলিয়া ) এই দেবীর প্রতি মহারাণের ও 

সন্মানু দেখিতেছি। ৰ 

ভিতর ' অনি দুগ্ধে! বে সকল নাগরের প্রেম তি রমগীতে সং, তাহ” 
এইরূপ দক্দিগনার়ক হইয়া ধাকেন। 

7৮৮৯ ২:5:. 
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, দ্েবী। ইমস্স বদস্ন অঅং প্লহাও; জং এত্তিঅং বাধিদ্ে 
অজ্জউত্তো। 

বিদু। বিরমদু ভবং, ৭ জুত্তং বন্ধুহাসিদং পচ্চাক্খাদুং। 
দেবী। দারিআআো আগেধ উঅজহারঅং, জাব হচ্গদে চন্দবাদে 

অচ্চেমি। 

পরিজনঃ। জং দেঈ আণবেদি। এসো! উতহীরো। 

দেবী। উবণেধ। ( নাট্েন কুম্তুমাদিতিশ্চন্দ্রপাদান্ অভ্যঙ্চ , 

হাপ্তু! ইমেহিং উবহারেহিং মোদএহিং অজ্জমাণবং কঞচুইং অ অচ্চেধ।, 

পরিজনঃ। জং দেঈ আণগবেপি ; অজ্জ মাণবঅ ! ইদং উববাদিদং 

সোখিবাঅণিঅং। 

বিদু। ( মোদকশরারং গৃহীত্বা ) দোখি তোদীএ, বহুফলো এসো 

ব্দো ভোছু। 

চেটা। অঞ্জ কঞ্চুই! ইদং তৃহ। 

কথুকী। (গৃহীত্বা) স্বস্তি দেব্যৈ। 
ঞ 

দেবী। এই ব্রতের প্রভাবে আর্্যপুক্র বশীভূত হইবেন। 

বিদি। মহারাঙ্গ! আপনি ক্ষান্ত হউন, বন্ধুর বচন প্রত্যাধ্যান করা কর্তব্য. 

হে। | 

দেবী। বালিকাগ্ণ! পৃঙগার উপহারদ্রব্য সকল আনয়ন কর আমি 

দ্টািকোপরি শোভমান চন্সের পূজা করিব। 
পরিজনগণ। দেবীর যেরূপ অনুমতি । এই উপহারদ্রব্য। পরহণ করন) । 

দেবী। আনয়ন কর, এই সকল উপহার ও মোদক দ্বার! আর্ধ্য মশক ও 

ককীর পূজা কর। 
পরিনগণ। আপনার যেরূপ অন্ধুমতি। (ই বলিয়।) আর্য্য মাগবক! 

এই আনীত স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন 
পা ০ দেবীর কল্যাণ হউক, এই ত্রত বহাল? 
ইউক। 

॥ চেটা।* আয় ্ , উপহার আপনার ) 
ক। গ্রহণ করি!) দেবীর কল্যাণ হউক... 
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দেবী। অজ্জউত্ত! ইদৌ দাব। 

রাজা । অয়মন্মি। 

দেবী। (রাজ্ঞঃ পৃূজামভিনীয়, প্রাপগ্তলিঃ প্রণম্য চ) এসো দেবদা- 

'মিহুণং রোহিণীমিঅলগ্নং সক্থী কছুঅ অজ্জউত্তং প্লসাদেমি, অজ্জীহদি 

অজ্জঞউন্তো জং ইখিঅং কাঁমেদি, জা অ অজ্জউত্তসমাগমপ্পণইণী তাএ সহ 

অগ্নদিবন্ধেণ বত্তিদববং | 

উর্বব। অন্ধহে! ণং আগামি কিং পরং সে বঅগং; মম উপ, 

বিস্সাসবিসদং হিঅঅং সংবুস্তং। 
চিত্র। সহি মহাণুভাবাএ পদিববাএ অবভণুগাদো অণন্তরামো দে 

পিঅসমাগমে। ভবিস্সদি ত্তি। 

বিদু। ( অপবার্ধ্য ) ছিগ্রহথস্স পুরদো বর্তঝে পলাইদে ভণাদি, 

গচ্ছ ধন্মো ভবিস্সদি ত্তি (প্রকাশ) ভোদি! কিং উদাসিণো 

তথখভবং | 

_ শসা
 & 

পি 

দেবী। আর্ধ্যপুত্র! এ দিকে আনন। 

বরান্কা। এই যেআমি। ৃ 

দেবী। (রাজার অর্চন করিয়। করযোড়ে প্রণাম পূর্বক) আম রোহণ 

ও শশধর এই দেবদন্পতীকে সাক্ষী রাখিয়। আর্ধুগুতরকে এর করিতেছি। 

আর্ধ্যপত্র যে রমণীকে কামন! করেন এবং যে নারী জার্্যপুত্রের গমাগমগরাথনী। 

তাহার নহিত আর্য্যপুত্র অগ্য হইতে নির্ধিদ্ে অবস্থিতি করুন। 
| 

'-উর্ব। কি আশ্চ্মা!এই দেবীর বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে পারিতেছি না। 

. ইনি বাহ] বলিলেন)তাহ! সত্িক কপটতাণপূর্ণ, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছি
 না! 

ধাহা হউক, আমার হৃদয় কিন্ত বিশ্বাসবিশদ হইল । 

চিজ। সখি! মহামুতাবা পতিব্রতা দেবী অনুজ করিলেম দু 

 প্রিতমের সহিত সমাগমে তোমার আর
 কোনয্প:রিগ্স ঘটিবে না। ও 

.. বিছু। (অন্তের অশ্রুততাবে) ছিয়হসত যকতির নিকট : ট্রি 

গলদ কে? রইবৈ। 
ভি ফানি 

মহাির কি ইহুদী 0১ এবং না “ 

র্ 
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» দেবী। মূ! অহং ক্ধু অত্বণো সুহাবসাণেণ অজ্জউত্তস্দ শ্ৃহং 
ইচ্ছামি; এত্তিএণ চিন্তেহি দাব পি ণ বেত্তি। 

রাজা। দাতুমসহনে! প্রতবস্তন্তান্তৈ করত মেব বা দাসম্। 
নাহং পুনস্তথ। ত্বয়ি যথা হি মাং শঙ্কসে ভীরু ॥ 

দেবী। ভোছু; যথানিদিট্টং সম্পাদিদং পিঅগ্পসাদণবব্দং, তা এধ 
পরিঅণা। গচ্ছ। 

রাজা। ন খলু প্রসাদিতমপি প্রতিবিহায় গম্যতে। 

দেবী। অজ্জউন্ত! অলঙজ্যিদপুরে সম্পদং ণিঅমো। 

[ ইতি সপরিজন! নিষ্ান্তা । 

উ্বব। হলা! পিঅকলত্বো রাএসী, ণউণ হিঅঅং ণিমত্বাইছুং 

দকণোমি। 

চিত্র। কধং খিরাসো ণিঅন্তীঅদি ? 

দবেবী। মুঢ়! আমি নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আর্ধ্যপুত্রের সুখকামনা। 

রি; এইটি চিন্তা করিয়া দেব, আর্ধ্যপুত্র আমার প্রিয় কিনা? | 

রাঙজা। হে অগহিকুণীনে! তুম ইচ্ছ। করিলে এই ব্যক্তিকে অন্ত রমণী 
'দান*করিতে পার, ইহাকে কিন্কর করিতেও তোমার সামর্ধ্য আছে। হে 
|! তুমি আমার প্রতি যেরূপ আশঙ্ক| করিতেছ। আমি সেরূপ নহি। | 

দেবী। হউক, খানি প্রিয় গ্রসাদনব্রত সম্পাদিত হইল। পরিজনগণ। 
নাইস, এখন আমরা প্রস্থান করি। 

রাজা। প্রসাদিত বজিকে পরিত্যাগ করিয়া গ্রস্থান কর! কর্তব্য নহে। 
দেবী। আর্ধ্যপুত্! সংগ্রতি যে ব্রত সম্পাদিত হইল, ইহা অপরিত্যজপুণা 

দ্যা, ব্রতদিবসে আমাকে সংযমসীল হইয়া থাঁিতে হইবে, নচেৎ ণাহানি 
ইইবে। নৃতরাং অগ্ আমি আপনার নিকট থাকিতে সমর্থ নহি। / 

[ পরিজনগণসহ দেবীর প্রসথানু। 
: উর্ব। সখি! বাজি দেবীকে অত্যন্ত ভালবাসেন) ক সি আমার 
নাকে আর ফিরাইতে গারিতেছি না। 

্ 'ঘে হদরে আঁশ! স্থির হইয়াছে, সে ঘরকে আবা। ই 



১১৯০ _ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

রাজা। (আসনমুগস্ত্য ) বয়স্ত ; দূরং গত দেবী । 

বিদু। ভণ বীসখো, জংসি বত্ত,কামো, অমাজেবা ত্তি পরিচ্ছিদিঅ 

আদুরে বিঅ বেজ্জেণ অইরেণ মুককো তথখভোদীএ ভরং। 

রাজা । অপি নাম উর্বশী? ... 
উর্ব। ( আত্মগতম্ ) অজ্জ কথা ভবে। 

রাজা |. গুঢং নৃপুরশব্বমাত্রমপি মে কান্তং শ্রাতৌ পাতয়েত, 

পশ্চাদেত্য শনৈঃ করোৎপলবৃতে কুব্বাত বা লোচনে। 
হর্ম্োহস্মিন্নবতীর্ধ্য সাধ্বসবশীম্মন্দায়মান। বলা- 

দানীয়েত পদাৎ পদং চতুরয়া সখ্যা মমোপান্তিকম্। 

চিত্র। হল! উব্বসি! ইং দাব মনে মনোরহং সম্পাদেহি। 

উর্ব্ব। ( সঙগাধ্বসং ) কীড়িস্সং দাব। ( ইতি পৃষ্ঠেনাগত্য রাজ্ঞো 

লোচনে সংবূণোতি, চিত্রলেখ! বিদুষকং সংজ্ঞাং লল্তয়তি )। 

পপ পপ 

', 'বাঙজ।। (আননোপবিষ্ হইয়া) বরম্ত ! দেবী অহনক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। 

বিদু। এখন ঘাহা। বলিতে ইচ্ছ! হয়, বিশ্বস্তচিত্তে বনুম। রোগ দুশ্চিকিত 

নিশ়্ করিয়া পীড়িত ব্যক্তি যেমন চিকিৎসক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, আপনিও 

সেইরূপ আজ দেবীর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। 

রাজা। উর্ধনী কি আমার হইবে? 
উর্বা। (স্মগত) অন্ত উর্ধনী কতার্ঘ। হইল | 

রাল!। নুপুরের মৃহ্মন্দ মনোহর শবমাত্র আমার কর্ণে প্রবেশ করিবে, 

শনৈঃ শনৈঃ পশ্চা্তোগে উপস্থিত হইয়া করপন্প দ্বারা আমার নযনঘর আৰৃত 

করিয়া ধরিবেন, এই প্রাসাঁদোপরি অবতীর্ঘ হইয়া তয় ও লঙ্জাহেহু আমার 

নিকট উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিলে, চতুরা সখী এক এক পা করিয়া তাহাবে 

কি স্ামার নিকট আনয়ন করিবেন? 

. ছিজ। অণি উর্বনী1১এখন ইহার মনোরথ পুর্ণ কর। 

অর্ধ চািতারালাওর 
গ্দসপূর্বক, মাগার নয়ন আবঃ/ 
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র/জা। (ম্পর্শং রূপয়িত্বা) সখে! ন খলু নারায়ণোরুদপ্তবা বরোর ? 
বিদু। কধং ভবং অবগচ্ছদি ? 
রাজা। কিমন্র জ্রেয়্? 

অন্যং কথমিব পুলকৈঃ কলিতং মম গান্রকং করম্পর্শাৎ। 
নোচ্ছ সিতি তপনকিরৈশ্ন্স্তৈবাংশুতিঃ কুমুদম্। 

উর্বব। অন্ধহে ! বজ্জচলব ঘড়িদং বিঅ মে হথজুঅলং ণ সমখাঙ্গি 

অবণেদুং। ( ইতি মুকুলিতাক্ষী চক্ষুষো হস্তাবপনীয় সসাধবসা তিষ্ঠতি 
ব্বথক্িদুপস্থত্য ) জঅছু জঅছু মহারাজ । 

চিত্র। ম্ৃহং দে বঅস্সস্ম। 

রাজা । নম্বেতদুপপন্নম্। 

উর্ব। হলা! দেঈএ দি! মহারাআো ; অদ্ সে প্লণঅবদী বিজ : 
গরীরসঙ্গবন্সি, মা! কৃখু মং পুরোভাইণিত্তি সমখোহি। 
বিদু। কধং ইধজ্জের তুদ্মাণং অদং ইদে সুরো। 
রাঙগা। (শ্পর্শসধ বোধ করির1) সথে! (যিনি আমার চক্ষু আবরণ 
করিয়া ধারণ করিয়াছেন) ) ইনি কি দেই নারারণের উরুস্তবা বামোরু নহেন? 

বিদি। আপনি জানিল্পেন কি প্রকারে? 

রাজা। ইহাতে আবার জানিবার বিষয় কি আছে? হস্তম্পর্শমাত্র আমার 

মগ পুরকমঞ্চার হইয়াছে। দেখ, চক্্রকিরণ দ্বারা কুমুদ বিকসিত হয় যয 
কিরিণে তাহার সম্ভাবন! নাই। | 

উর্ব। অহে।! আমীক হস্তত্বয় ষেন বস্ত্র বারা পিণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে) 
আমি হস্ত সরাইয়। লইতে 'সমর্থ হইতেছি না। (এই বলিয়া হস্ত অপসারণ- 

পূর্বক নিষীনিতান্ধী হইয়া মতয়ে অবস্থিতি এবং অতি কষ্টে নিকটবর্িনী হইয়।) 
মারাবের জয় হউক, জয় হউক। ূ 

চিন্র। ব্যস্যের মঙ্গল ত? 
রাজা। এখন সকলই মঙ্গল হইল। 

্। অয়ি! দেবী জামাকে মহারাঞ্জকে প্রদান করিয়াছেন? শুষ্তরাং 
ধ ইহার প্রিয়তমার সায় অর্া্দিনী হইলাম; তুমি দোষৈকদর্শিনী 
বিওনা (আমি অন্থচিত কার্ষে প্রত হইলাম। ইহ! মনে করিও না)। 

বি, কেন, এখন হইতেই কি আপনাদিগের দ্য অবগত হইলেন? 



১১৯২ কালদাগের গ্রস্থাবলা। 

রাজ! | (উর্বরশীমবলোক্য ) 

দেব্যা দত্ত ইতি যদি ব্যাপারং ব্রজসি মে শরীরেইম্মি। 
প্রথমং কন্তামূমতে চোরিতময়ি! মে ত্বয় হৃদয়ম্॥ 

চিত্র। বঅস্স নিরুত্তরা এসা, মম সম্পদং বি্রবিঅং স্বণীঅ্। 
ক্লাজা। অবহিতোহস্মি। | 

চিত্র। বসন্তানন্তরং অধ্সমএ ভজবং স্থুজ্জো মএ উবআরিদবো: 
' ভা জধা ইঅং পিঅসহী সগ্স্স ণ উক্ষষ্ঠেদি তধা বঅস্সেণ কাদবরং। 

বিদু। কিং বা সগ্গে স্থমরিদবব, ণ তথ খাঈঅদি, গ কা গীমদি" 
কেবলমণিসেহিং অচ্ছীহিং মাণদ1 অবলম্থীঅদি। 

রাজ1। বয়স্থ ! 

অনির্দেশ্শ্বখং দ্বর্গং কথং বিশ্মারয়িয্যতে। 

অনন্যনারীসামান্যো দাঁসশ্চায়ং পুরূরবাঃ॥ 

চে 

( রাঝরিকাণেঃ আঙ্গনাদি কার্ষোর বিধান আছে; আপনারা কি দিবাভাগেই 
সেই কার্ষ্য উদ্ত হইলেন?) 

রাজা। (উর্ধণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) “দেবী আমাকে দান করিয়া- 

ছেন। এই কারণেই যদি তুমি আমার সহিত আলিঙ্গন করিয়া আমার দেহ 
অধিকার করিতে উদ্যত হইয়া থাক, তবে বল দেখি, তুমি যখন আমার হা 

চুরি করিয়াছিলে, তখন কাহার অন্থ্মতি লইয়াছিলে? 
চিত্র। বয়স্ত ! সখী এ কথার উত্তর দিতে গারিতেছেন না) এখন আমার 

নিবেদন শ্রবণ করুন। 
রাজ!। অবহিত হইলাঁম। 
চিত্র। বপন্ত খতুর অবসানে আমি ভগবান্ হ্যদেবের আরাধনায় প্রত 

হইব; অতএব আমার এই প্রিয়সখী. যাহাতে স্বর্গে যাইবার জন্য উৎকটিত | 

হন, আপনি তাহা করিবেন। | | 

বিদৃ। গরর্গে ক্ররণ ডি উপযুক্ত বন্ত কি আছে? তথায় কেহ কো” 
ব্য ভক্ষণ বা! পান ; কেবল মত্ডের স্কার় নিযেষশূ্তনেতে দ্যা" 
বসান করিতে দেখা য। 

রালা।" খাঁ! ছে সুত্র বাসা ভগ গহাকি নত হল 

এপ এপ 
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চিত্র। অণুগ্গদক্ষি, হল! উব্বসি ! অকাদরা ভবিঅ বিসজ্জেহি মং। 
উর্বব।  ( চিত্রলেখাং পরিষঞ্্য সকরুণং ) সহি! মা ক্খু মং 

ন্মরেসি | 

চিত্র। (সন্মিতম্) বঅস্পেণ সংগদ| তুমং মএ এবব জাচিতববা। 

[ ইতি রাজানং প্রণম্য ি্ান্তা । 
বিদু। দিট্রিআ মনোরথসিদ্ধিএ বডউদু তবং। 
রাজা। ইমাং তাবৎ মনোরথসিদ্ধিং পশ্া। 

সামন্তমৌলিমণিরপ্রিতপাদপীঠমেকাতপত্রমবনের্ন তথা প্রভৃত্বমূ। 
অস্তাঃ সখে! চরণয়োরহমগ্ত কান্তমাজ্ঞাকরহমধিগম্য যথা কৃতার্থঃ ॥. 
উর্ব। পি মে বাঅবিহবো অদো অবরং মস্তিদুং । ৰ 

যায়? তবে এইমাজ্স কথ! যে, এই পুক্ধবরা অন্য স্ত্রীতে বিমুখ হইয়া ধা 
কিন্তরন্বরূপ থাকিবে। 

চিত্র। অন্থুগৃ্হীত হইলাম। লি উর্ধনী! এখন অকাতর হইয়! আমাকে 
বিদায় প্রদান কর। | ৰ্ 

উর্ব। (চিত্রলেখাকে আলিঙ্গনপুর্বক করুণবচনে) সখি! আমাকে যেন 
ব্বহইও না। 

চিতর। (মৃদ্হান্ত সহকারে) সখি! তুমি এখন বয়ন্তের সহিত মিলিত হই ড় 
ইতরাং আমিই বরং তোমার নিকট এইরপ প্রার্থনা করিতে পারি। অর্থাৎ, 
দামিই বলিতে পারি যে, 'সধি ! তুমি আমাকে ভুলিয়া! যাইও না? | : 

[ রাজাকে প্রণামপূর্বক চিত্রলেখার স্থান ণ 

বিদি। সৌভাগ্যবশে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল) এখন আপদি' ্  
ধরকারে সংবান্ধিত হউন্। পট 

রাজা। 'বয়ন্ত | সথে! আমার অভীিলিত্ধি কিরূপ হইল, দেখ। নবি গত 
২ উ্পীর চরণযুগলে শ্রীতিকর দাসত্ব লাভ করিয়া বের কৃতার্থ মুলা! 
[তীয় সামন্ত নরপতিগণের মুকুটমণির কিরণে জিত পাদগীঠে চরণ স্থাপন 
বীর একমত রব লাত করিয়াও সেন্রপ গর স্সাই। 
টব আাগনারণারার উদ্ধার দিই, এমস, বাধন 
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কাজা। ( উর্বশী হস্তেনাবলন্য ) অহো ! অবিরুদ্ধসং বর্ধনে 

দিদানীমীপ্লিতলস্তানাম্। | 
যতঃ--পাদান্ত এব শশিনঃ স্খয়স্তি গাত্রং 
বাণান্ত এব মদনহ্য মনোইমুকুলাঃ। 
রস্তরুক্ষমিব সুন্দরি ! যদ্যদাসীত, 

ত্বসঙ্গমেন মম তন্তদিবানুনীতম্ ॥ 
উর্ব্ব। অবরদ্ধাঙ্গি চিরআরিঅ! মহাবাঅস্স | 
রাজা। সুন্দরি! মা মৈবম্। 

যদেবোপনতং ছংখং স্থখং তদ্ধি রসান্তরম্। 
নির্ববাণায় তরুচ্ছায় তণ্তম্ত হি বিশেষতঃ ॥ 

বিদু। ভোদি! সেবিদা পদোসরমণীয়া চন্দবাদা; সমতো দে 
. গেহপ্পবেসস্স। 

রাজা। তেন হি সখ্যা মার্গমাদেশয়। 
বিদু। ইদে ইদ্দো ভোদী। ( ইতি পরিক্রামতি )। 

০ পপ 

রাজা । ( উর্বণীকে হুদার! ধারণপৃর্বক ) ইহাই এখন আমার অবিরোধে 
অভীষ্টপ্লা্ের পরাকা্ঠ।। কেন না, এখন শশাঙ্করখি আমার অঙ্গে আনন 

দান করিতেছে এবং কামশর এখন আমার অভিপ্রায়ের অনুকূল। নুন্দরি! 
যখন তোমাকে লাত করি নাই, তখন যে যে পদার্থ কুপিতের ম্যায় আমার গদ্গে 

রুক্ষ ছিল, তোমার সমাগমলাতে এখন সেই সমস্ত *জনথনীত হইয়া মাকে 
আনন্দ প্রদান করিতেছে। 

উর্ব। আমি বিলম্ব করিয়া মহারাজের নিকট অপরাধিনী হইয়াছি। 

 ক্লাজা। সুন্দরি! এ কথা বলিও না। যে যেবস্ত উপস্থিত হইয়া ছঃখ প্রদা, 
করে, তাহাই আবার পরিণামে রসান্তরে পরিণত হইয়া সখ উৎপাদন করিয়া 
থাকে। দেখ, বঙ্চ্ছায়ারৌদ্রতণ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ গ্রীতিরই কারণ হয়। 
 বিদু। তরে! প্রদোকালীন রমণীর চন্রকিরণ উপতোগ করা হইন। 
এখন আপনাদিগের গৃহ*প্রবেশের সময় উপস্থিত। 

কাজা বাঃ কের হেখাইয 
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রাজা। সুন্দরি! ইয়মিদানীং মে প্রার্থনা । | 

উ্ব্ব। কেরিসী সা? 

রাজা। অনধিগতমনোরথন্য পুর্বং শতগুণিতের গতা মম ত্রিযামা।' 

যদি তব সমাগমে তখৈব প্রসরতি স্থক্র! ততঃ কৃতী ভবেয়ম্॥ : 

[ ইতি নিজ্লান্তাঃ। 
তৃতীয়োহঙ্কঃ সমাণ্তঃ | 

চতুর্থোহস্কঃ 

( নেপথ্যে সহজন্যা চিত্রলেখয়োঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা ) 

পিঅসহি-বিআোঅবিমণ। সহিসহিঅ| বাউলা সমুল্লবই। 
সুরকরপস্সবিঅসিঅতামরসে সরবরুস্সঙ্গে ॥ 

( ততঃ প্রবিশতি সহজন্া চিত্রলেখা চ) 

চিত্র। (প্রবেশান্তরে দ্বিপদিকয় দিশোহবলোক্য ) 
১ 

গা্থু। সুন্দরি! এখন আমার একটা প্রার্থন]। 
উর্ব। কি প্রার্থন৷? 

রাজা। হে সুত্র! বন আমার মনোরথ অপূর্ণ ছিল, তখন রজনীকে শত- 
দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত ) এখন তোমাকে লাভ করিয়া যদি রাত্রি সেইকসপ 

বোধ হয়, তাহ! হইলেই আমি কৃতার্থ হই। 

[ মকলের প্রস্থান 
(নেপথ্যে সহ্ন্যা! ও চিত্রলেখার প্রবেশস্থচক গীত) ফি 

সহনন্তানায়ী সখীর সহিত চিত্রলেখা প্রি্নসধী উর্বণীর বিরহে উত্বন্টিতচিৎ 

যে সরোবরে কুর্ঘ্যকিপ্ণ-্পর্শে পর্িনী সকল প্রন্দুটিত হইয়া বির 
ছে, তাহার তীল্ে বসিয়া বিলাপ করিতেছে। 

.( ড় ও চিত্রবেধার পরবেগ ), 

ঠা নাষক: ীতিাদ কষরিতে কাকে ছি, 
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সহঅরিদুক্ধালিদ্ধঅং সরবয়অন্গি সিণিদ্ষঅং। 

বাহোবগিগ্অণঅণেঅং তন্মই হংসীজজুঅলঅং। 

: সহ। (সখেদম্) সহি চিন্তলেহে! মিলাঅমাণসঅবন্তকসণা দে 

 মুহচ্ছাআ। হিঅঅন্স অন্থশ্িদং সুএদি ; তা কধেহি সে অণিবিবদিকারণ, 
জেগ দে সমাণছুকৃখা হোমি। 

. চিত্র। সহি! অচ্ছরাবাবারপজ্জাএণ তথভঅদো স্থজ্জস্স উঅথাণে 
বট্টন্তী, পিঅসহীএ বিণা বস্সম্তসমতআো আঅদো তত, বলিঅং উ 
টি ক্ষি। 

॥ সহি! আগামি বো অধোধগদং পেন্মং, তদে! তদো ? 

রে তদো ইমেম্বং দিঅসেম্ং কো ণু হি বুত্ান্তে বট্টদি তি, 
প্লণিধাণ-ট্রিদাএ মএ অচ্চাহিদং উঅলদ্ধং। 

দ্বিকে দৃষ্টিপাত করিয়!)* সখার দুঃখে ছুঃখতারাক্রান্ত হইয়া শ্েহপরায়ণ ঢুইটি 
হংসী বাশাকুললোচনে সরসীতীরে বসি! বিলাপ করিতেছে । ' 

সহ। (সখেদে) সথি চিত্রলেখে! তোমার মুখকান্তি ম্লান শতদলপত্রের 

নায় দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমার হৃদয় অসুস্থ হইয়াছে; অতএব তুমি 
তোমার অনুষ্থতার কারণ নির্দেশ কর। কারণ, আমিও তোমার দুঃখে সম- 
ছুঃখিনী প্রিয়সধী। 

 চিত্র। সখি! ভগবান্ হুর্ধ্দেবের আরাধনা করা অপরাগণের র্যা; 

সেই কার্ধোর করম অঙ্সারে আমি উপাসনা নিষু্জ আছি) বর্ধাকালও উগ- 
“স্থিত? সুতরাং আমি প্রিয়সথী উর্বশির বিরহে একান্ত উৎকঠিত হইয়াছি। 
 সহ। আমি তোমাদিগের উভয়ের পরম্পরের প্রণয় অবগত আছি। 

ভার গর, তার পর? 
, চিঞ্র। তার পর. এতদিনের মধ্যে কি ঘটনা ঘটিল, এ সম্বন্ধে আমি ধ্যান 
যোগে যাহা দেখিয়াছি। তাহাতে অতি মহস্তয় উপস্থিত হইয়াছে। 

,. * দ্বিপগিক! দীতিবিশেষের নামি। নহামুনি ভরত এইরূপ দির্দেশ করিয়া গিয়াছেদ দে 
হাজারটা ও অযোমণ বানা থকে লক্ষণ যথা. 

১ এনা খা ঢ মাজা ও সমপৃণেত উড়ুধিবা। 
পারি 
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সহ। কেরিসং তং? 
' চিত্র। (সকরুণম্) উব্বসী,.কিল তং রাএসিং লচ্ছীসণাহং চি 

অমচ্চেম্তং নিবেসিদরজ্জধুরং কেলাসহিহরুদেসে গন্ধমাদণবণং বি" 
রিহুং গদ।। 

সহ। (সশ্লাঘম্) সহি! সে সম্তোআ! জো! তারিসেম্থং পদেসেহং, 
ঙদে। তদে। ? 

চিত্র। দো তহি মন্দাইণীতীরে সিকদাপব্বদেহিং কীঁলমাণা উদ্নঅ- 

এত গাম বিজ্জাহরদারিমা তেণ রাএসিণা খণং ণিজ.ঝাইদ ত্তি কছুজ 
কুবিদ! মে পিঅসহী উববসী | | 

সহ। অসহণা কৃখুসা1; দুরারূো। অ সে প্লণয়ো) তা৷ তবিদববরা 

এখ বঙবদী ; তদে| তদো ? 

চিত্র। তদো সা ভত্ুণো অণুণমং অপ্পললিবজ্জমাণ! গুরূদাব-সং ড় 

হিঅআ বিস্ুমরিদ- 'দেব্দাণি [মা কথআজঅণপরিহরণীঅং কুমারবণং পবা 
পবেসাণন্তরং অ কাণগোবন্তবত্তিলদাভাবেণ পরিণদং সে রবং। 

সহ। সেকি প্রকার? | 

চিত্র। (সকরুণভাবে) প্রিয়সখী উর্বশী শোভামাতরসার (এগানী 
রাধিকে সঙ্গে লইয়া কৈলাদাচলের শিধরের একপ্রান্বস্থ গন্ধমাদদকানঢে 
বিহবাধীর্ঘ গ্রস্থান করিয়াছেম।, মহারাজ মন্ত্রিগণের প্রতি রাজ্যতার রস 
করিয়া গিয়াছেন। 

মহ। (শ্লীঘাসহকারে) সম্ভোগ যদি সেইরূপ স্থানে ঘটে, তবে তাং 
্রকৃতই মস্তোগ। তারপর? 

চিঞ্জ। তার পর রলি, গুন। তথায় মন্দাকিনীতটে বানুকা দ্বারা জীডাচ 
িরমাপূর্বক উদকবতী-নায়ী একটি বিদ্কাধর-বালিক! ক্রীড়া করিতেছিল 
দেই সময়ে রাজর্ধি সেই বালিকার দিকে. সাহগুরাগ দৃষ্িনিক্ষেপ রিয়া 

এইজ প্রিয়সধী উর্বশী রাজার উপর কুদ্ধ হন। , ॥ 
সহ। উর্ধমী ইহা সহ করিতে পারিল না ? তব দেখিতেছি। হাম এর 

অনেক উচ্চে আরোহণ করিয়াছে । তবিতব্যতাই ব্বতী । তার গর, তার গর 

চি! তার গর পরী প্রিরতমের অনয জা মা 
রা তত প্লাগ বিশু হট বুদার 
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সহ। (সশোকম্) সববধা পি বিহিণো জলঙ্ঘণীঅং গাম, জে 
তারিসদ্স রূবস্স অগ্লারিসোজ্জেবব পরিণামো সংবুতো ;* তদো! তদো? 

চিত্র। তদে৷ সোবি তস্নিং জ্জেব কাণণে পিঅসহীং অনন্ত 
উন্মত্বীডৃদো ইদো উববপী তদো! উব্বসী ত্তি কছুম অহোরত্তাইং অদি- 

বাহেদি। (নভোইহবলোকা ) এদিণা উপ ণিবিবদাগং পি উন্ধঠাআরিণ 
 মেহোষয়েণ অপ্নদীআরো! ভবিস্সদি তি তক্কেমি। 

্ ( অত্রান্তরে জন্তালিক ) 

সহঅরি-দুক্খালিদ্ধঅং সরবরঅন্ষি সিণিদ্ধমং | 

অবিরগ্পবাহজলোগঅং তগ্মই হংসীজুঅল অং ॥ 

সহ। সহি! অখি কোবি সমাগমোবাআো ? 

। চিত্র। গোরীচরণরাঅসস্তবং মঙ্গমমণিং বজ্জিঅ কুদে। সে সমাগমো- 
' বাজ? 

সহ। ণঈদিসা আকিদ্িবিসেনা চিরং ছুক্খভাইণে। হোস্তি, তা 
পাপ পাস পপ পাপ পা পপ এলপি ০ 

হইয়া, নারীগণের তাঙ্য কুষারকাননে প্রবেশ করিযাছলেন। অবশেষে কুষার- 
বনের প্রান্তদেশে তাহার রূশগাবা লাতঙ্কান্পে পারাত হইপাছে। 

সহ। (শোকের সহিত) নৈবকে লঙ্ঘন করিতে কৈহই পাৰে না। কার, 

সে প্রকার রূসেরও এই পরিনাম ঘটিল ! তার পর, তার পর? ৃ 

চিত্র। রাঙ্গর্ধিও সেই কাননে প্রিলখীকে নন্বেষণ করিতে করিতে উ্্ত 

প্রায় হইয়া 'এইখানে উর্বনী, ধানে উর্ধনী” এই বলিতে বলিতে অহশিশি 

অতিবাহিত করিয়াহেন। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপান্তপূরবক) আবার মেঘো- 

বয় হইল। এই মেখবর্ণনে সুধী ব্যজিদিগেরও উংকগা বৃদ্ধি পায়। শামা 
বিবেচনার ইহা অগ্রতীকারেরই লক্ষণ। 

: (জন্তালিক1 নামক দ্বিপদ্দিকা গীতি গান) 

. সখী বিরহে দুঃখিত” হইয়া প্রেমপরায়ণ হংসীঘ্বয় অনর্গলধারায় উষ্ণ 

বিসর্জনপূর্বক সরোবরতটে ক্রন্দন করিতেছে । 
সহ সখি! এখন মিলনের উপায় কি কিছু রা চি 

1 চিত্র) গৌরীপাগপন্সের প্রতি অন্থযাগবণে যে লঙ্গমমণি পরা হইছি, 

হা পরিত্যাগ করাতে এখম আঁ সখীর খি়দমাগনের শত উপায় বি? 
২ রদ 

ক 
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মরস্সং কোবি অপুগ্গহণিমিত্বতৃঝো। সমাগমোবাও ভবিস্সদিত্তি তক্ষেমি। 

প্রাচী রিশং বিলোক্য) তা এহি উঅআাহিবস্স ভমবদো মুজ্জসূষ 

টবথাণং করেল্ধা। ( অপ্রান্তরে খগ্ডধারা ) 

চিন্তাদুন্মিমমাণসিআ সহঅরিদংসণলাল সিঅ। | 

বিঅদিঅ-কমল-মণোহরএ বিহরই হংদী সরবরএ॥ 

[ইতি নিক্ান্তে 
(ইতি প্রবেশকঃ) 

(নেপথ্যে পুরূরবসঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা ) 
গহণং গইন্দণাহে! পিঅবিরহুম্মাম পঅলিঅবিআরো । 

বিসই তরুকুস্থমকিসলঅডূুসিঅণিঅদেহপত্তারো ॥ 

(ততঃ প্রবিশতি আকাশবদ্ধলক্ষয; সোন্মাদো! রাজ।) 

রাজা। ( সক্রোধম্ ) আঃ ছুরাত্মন! রক্ষঃ! তি ভি, ম 

নবগ্রহমূলক কোন উপায় হইবে বোধ হয়। অতএব আইস, উদয়চজাধিপা 
তগবান্ হুর্য্যের উপাসনা করি। 

(এই অবসরে খণ্ডধাব। নামক দ্বিপদ্দিকা গীতি গান )* 
চিন্তাবশে ব্যাকুল(চত্তা হংসী সহটরীর দর্শনলাডের আশান্ বিকগি 

মঙ্গলে শোতিত সরে।বরে পরিভ্রমণ করিতেছে। (অর্থাৎ উর্বশীবির 
ডর হইয়া তাহার সখী সরোবরতীরে তাহাকে অন্বেষণ কারয়। বেড়াইতেছে 

ূ [উভরের প্রস্থা 
** (ইতি প্রবেশক) 

নেগধ্যে।--( পুরূরবার 'প্রবেশস্থচক গীত) গজরাজ প্রি়তমার বিরহে উ, 

ইয়া বৃদষপ্নব ও পুষ্প দ্বার। আপনার পর্বততুল্য দেহ ভূষিত করিয়া গহনব 
ধবেশ করিতেছে । (অর্থাৎ রাঙা পুরধরবা উর্বশীর বিরৃহজনিত ছুঃখে কাতর 
মানার হইয়া উর্ধশীর অন্বেবণার্থ গহনবনে প্রবিষ্ট হইতেছেন)। | 

(াকাশে বৃষ্টিপাত করিতে করিতে মধনাবন্থ রাজার প্রবেশ ) 
রাজা। (সরোযষে) আঃ|. ছুবাত্মন্ রাক্ষমাধম! থাক্ থাক্, জা: 

ঃ চুর্দশকলাযুক্ত চপ-চতু্র়সমনথিত গীতির দাম খা দিগঞ্জিক।। যথা-. ূ 
৪০, পল রা 
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প্রিয়তমামাদায় ক গচ্ছদি ? ( বিলোক্য ) কথং শৈলশিখরাদ্গনমুপেত্য 

বাঁণৈর্মামভিবর্ধতি ? ( ইতি লোট্টুং গৃহীত হস্তং ধাবন্ অনস্তারে ছিপদিকয় 

'দ্বিশোহবলোক্য )। 

হিঅআহিঅপিঅদ্ুক্খআ৷ সরবরুএ ধুঅপক্খজো | 

বাহো-বগ্গিজ-ণঅণতো! তন্মঈ হংসভুজাণআ। 

(বিভাব্য সকরুণম্ ) কথম্ 
নবজলধরঃ সন্নন্ধোহয়ং ন দৃপ্তনিশীচরঃ, 

হৃরধনুরিদং দুরাকৃষ্টং ন নাম শরাসনম্। 

অয়মপি পটুর্ধারাসারো৷ ন বাণপরম্পরা, 

কনকনিকযন্সিপ্ী বিদ্যুৎ প্রিয় মম নোর্ববশী | 

( ইতি মুগ্ছিতঃ পততি। পুনিপদ্িকয়া উদ্থায় নিশস্য )- 

মঞ্রি জাণিঅং মিঅলোঅপিং ণিসিঅরু কোবি হরই। 

জাব ৭ু ণবতলি-সামল ধারাহরু বরিসেই ॥ 

প্রিয়তষাকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস্? (চারিদ্রিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি! 

পর্বতশিখর হইতে আকাশমার্গে উিত হইয়া আমার উপর বাণ বর্ষণ করি- 

তেছে? (এই বলিয়! লোট্গ্রহণপূর্বক প্রহার করিতে ধাবমান এবং ইতারসে 

ধিপদ্দিক! গীতি গান ও চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ) যথা-যাহার হৃদয়ে রিতার 

. বিরহষষনিত দুঃখ নিহিত, সেই হংস-যুখক সরোবরতটে বসিয়া পক্ষ কদ্িত 

 ফরিতে করিতে নয়নাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। (চি 

ক্ষরিয়। করুণতাবে ) এ কি ! এ ত গর্বিত নিশাচর লয়। এ থে নবঞজলধর ঘনী- 

তত হইয়া উঠিয়াছে ; এ ত শরাসন নয়, এ যে বহদূর-বিতৃত ইন্ধন? এত 

 শরজাল নন্»। এ যে ঘনীভূত ধারাপাত ; আর এ ত প্রিয়তমা উর্বাণী নয়। এ দে 

 ফ্বদকোজ্ছল দামিনী। . 

(রাজার মৃচ্ছণ এবং দ্বিপদিকা গীতির পুনরুখান ও দদীর্ঘনিশ্বার সহকারে) 

উম বিবেচন! করিয়াছিলাম, ফোন নিশাচর দুগনয়নাকে হর" কা 

. লই] যাইতেছে) কিন্তু তা দহে। এ থে অতিনব দ্ায়তার সি 

“ আহার বর্ন হছুতেছে। (করুণ্তাবে চি কি) তবে উনি কো 
পি 
গা 
২ রত 
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(ইতি সকরুণং বিচিন্ত্য) ভা: খলু ক নু গতা স্যাৎ? কাপি-- 
তিষ্ঠেৎ কোপবশা প্রভাবপিহিতা দীর্ঘং ন সা কুপ্যতি।* 
স্বর্গায়োপতিতা ভবেৎ ময়ি পুনর্ভাবার্রমস্তা! মনঃ | 

(রোম) তাং হর্ত,ং বিবুধদ্িষোহপি হি দ মে শক্তাঃ পুরোবর্তিনীম্। 
স] চাত্যন্তমগোচরং নয়নয়োর্যাতেতি কোহয়ং বিধিঃ ॥ 

(দ্বিপদিকয়া দিশোহবলোক্য নিশবস্ত সাশ্রম্) অহো৷ অপরাবৃত্বভাগ- 
এেয়ানাং দুখে; ছুঃখানুবদ্ধমে ! কুত)? 

অয়মেকপদে তয় বিযোগঃ প্রিয়য়! চোপনতঃ স্থৃদুঃসহো৷ মে। 

নববারিধরোদয়াদহোভির্ভবিতব্যঞ্চ নিরাতপত্বরম্োঃ ॥ 
( অনন্তররে চচ্চরী ) 

জলহর ! সংহর এহ কোব মই আণত্তজো) 

অবিরলধারাসারাকন্তদিসামুহত। 
এ! মঞ্জি পুহবি ভমন্তে জই পিঅ পেক্খিহিমি, 
তবেব জং জু.করীহিসি, তং তু সহীহিমি ॥ 

' ঈদে? লা; ভিন অধিক ভন হইয়া থাকিতে পারিবেন না তবেকি 
স্বর্গে গমন করিয়াছেন? তাহাও অসম্ভব। কারণ, আমার প্রতি তাহার চিত্ব 

রা | (তিনি ক্রোধ করিয়া স্বর্ণে গিয়াও অধিকক্ষণ থাকিতে সমর্থ হইবেন 
)।* (মরোষে) যদি তিনি স্বামীর সন্দুধে থাকিতেন, তাহ! হইলে কোন 

সং তাহাকে হরণ করিতে সমর্থ হইত না। তবেধে তিনি একেবারে 

ছায়ার চক্ছুর অগোচর হইজেন। এ ব্যাপারই বা কিরূপ? 

( ইত্যবসরে দ্বিপদিক] গীতির সহিত চতুর্দিক্ দর্শন এবং দীরঘনিষবাস 
ত্যাগপূর্বক সাশ্রনেজে ) 

অহো!! যাহাদের সৌভাগা ঘটিবার আর আশা নাই, তাহাদের হুঃখের উপর 
ধখ আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ, একে.ত আমার এই দুঃসহ পরিমতমাবিরহ- 
দিত দুঃখ উপস্থিত, তাহার উপর আবার নবজলধরের আবির্ভীব হেতু বনের 

2 হওয়াতে সুখ্ঘনক দিন উপস্থিত হইল। 

( ইত্যবসরে চর্রী ৮ ৬৭৪ 

হিবার্িধর। আমি আদেশ দিতেছি। ধ সংবরণ ক্র ). 

 ঈাযাতে ভুমি চাহি, আজদণ: কিরিয়া। আছে ।' আমিঃ ৃিবী 



১২০২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী | 

( চচ্চরিকয়] বিচি্ত্য ) 

বথা খলু ময়া মনসঃ সম্তাপবৃদ্ধিরপেক্ষ্যতে | যদ! মু্গয়োইগ্েবং 
ব্যাহরস্তি রাজা কালম্থ কারগমিতি। তৎ কিমহুমেনং জলধরসময় 
প্রত্যাদিশামি। (বিহম্য উদ্থায়, যদ! মুনয়োহপ্যেবং ব্যাহরস্তীতি ট 
পঠিত্বা ) ভবতু প্রত্যাদিশামি। 

( অনস্তরে চচ্চরী ) 

গন্ুম্মাইঅ মন্তঅরগীএহিং, বজ্জান্তেছিং পরভূঅদুরেহিং । 
পসরিঅ-পবণুবেবল্লিঅ-পল্পবণিঅরু স্থললিঅবিবিহহপআরে গচ্চই 
কপপঅরূ। 

(তেন নর্তিত্বা ) অথব! ন প্রত্যাদিশামি ; যত প্রাবৃষেণ্যৈরের চিহ্ন: 
প্রতি মহারাজোপচার; ক্রিয়তে। 

( বিহন্ত পুনর্গন্ুম্মাইঅ পতিতা ) 
কথমিতি ? -বিছ্যুল্লেখা কনকরুচিরশ্রীবিতানং মমাবো, 

ব্যাধুয়ন্তে নিচুলতরুভির্মররীচামরাণি। 
শী শেপ পাপী 

পর্যটন করিতে করিতে ষদ্দি প্রিপ্নতমার দর্শন পাষ্ট, তাহা হইলে তখন তুমি 

যাহ! করিবে; তাহ।ই আমি সহা করিব। 

( পুনরায় চর্চরী গীতি ও চিন্তা ) 

ধা আমি কেবল চিত্তের সন্তাপ বৃদ্ধি করিতিছি। কেন না, খষিরাও বদিয়া 

থাকেন, রাঙারাই কালের কারণ । তবে কেন আমি ,এই বর্ধাসময়কে তিরক্কা | 

করিতেছি? (সহান্তে গাক্রোখানপূর্বক ) যখন প্লিরাও এ কথা বরেন- 

 (অর্দোজির পর ) হউক, তিরস্কার করি। ( পুনরায় চর্চরী গীতি) 

কল তরুগণ নানাপ্রকারে মনোহর ভাবে নৃত্য করিতেছে। উহাদের পু 

গন্ধে মধুকরের! উন্নত হইয়া গুপনধ্বনি করাতে উহাই বাদরূগে পরিণ, 

হইয়াছে) বায়ুবেগে পল্পব চঞ্চল হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, উহার গল্পবর়' 

হস্ত সঞ্চলিন করিতেছে । (নৃত্য করিতে করিতে) অথবা আর রত্যাধ্যা 

করিব" না) বর্ধাকালঙগাত চিহসমূহ ঘা রাঙা উপযুক্ত উপচার 
০] ্ ) ঙি 

£ , রিয়! চ্চয়ী গান ঙ ১] ৭ 

০১6৫ 
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ঘর্মমচ্ছেদাৎ পটুতরগিরো! বন্দিনো নীলকণা, 
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চান্থুবাহাঃ। 

( পুনশ্চর্চরী ) ভবতু, কিং পরিচ্ছদশ্লাঘয়া। যাবদশ্রিন্ঠ কাননে 

্রিয়াং প্রণষ্টামন্বেষয়ামি | 
(পাঠস্তান্তরে ভিন্নকঃ ) 

দইআরহিত! অহিনং ছুহিআ বিরহাণুগঝো পরিমন্থরজো। 

গিরিকাণণএ কুন্ুমুজ্জলএ গঅভহবঈ উঅ বীণগঈ ॥ 

' (অনন্তরে দবিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ সহ্যম্) হন্ত হস্ত! 

বাবসিতম্ত মে সংবর্ধীনং বৃত্তম্। | 

আরক্তকোটিতিরিয়ং কুম্থমৈর্নবকন্দলী-মলিনগর্ভৈঃ | . 

কোপাদন্তর্বাপ্পে ম্মরয়তি মাং লোচনে তম্যাঃ ॥ 

ইতে। গতেতি কথং ময়া খলু তত্রতবতী সুচয়িতব্যা। যতঃ_- 

ত্যাং স্পৃশেশ্বস্থমতীং যদি সাঁ স্থগাত্রী, মেঘাতিরৃউটসিকতাহ বনস্থলীযু। 
গশ্চান্নত। গুরুনিতম্তৃতয়া' ততোইম্যাঃ, দৃশ্যেত চারপদপঙ,ক্তিরলক্তকাঙ্কা ॥ 

তপ, নিচুলবৃক্ষ সকল চামর,ঘ্থ্ীগ্রাবসানে কলকণ পক্ষিগণ স্ততিপাঠক এবং জল- 
ধারারগ ধনদানতৎ্পর মেঘমালা আমার নাগরিকন্বরূপ হইয়াছে । 

( পুনরায় চর্চরিকা গীতি ) 

তা হউক, পরিচ্ছদের প্লাঘা করিয়া কি আবগ্তক? এই কাননমধ্যে অন্থহিত 
পরিযতমার অন্বেষণ করি ৭,, 

(ভিন্নক নামক রাগে সংগীত ) ৃ 

_ খদবেখ। গজযুখপতি পুষ্পরাশি-শোতিত পর্বতারণ্যে রণ করিতেছে। এ 
রান প্রিয়তমার বিরহে অত্যন্ত কাতর, বিচ্ছেদশাপ্রাণ্ত এবং মন্থরগতি। ॥ 

(দিপদিকা গান করিতে করিতে পরিক্রমণ এবং চারিদিক্ দেখিয়া সর্ষে) 

অহো! আমার প্রিয়তমান্েষণরূপ কার্ধা সংবদ্ধিত হইল। এ যে নবকন্দলী- 
"পুষ্ট হইতেছে, উহার অগ্রভাগ ঈবৎ রক্তবর্ণ এবং মধ্যস্থল মলিন উহা. 
য় পরিয়তমার নয়মযুগল আমার স্থবতিপথে উদ্দিত হইতেছে; রোধ 
ইল তাহার অন্তবাপ্পসদনধিত চকষুও এইরূপ শোভা পাইত। 8 
' লিই মাননীয় তর, ে এই দিক দিরাই গর্ান করিয়াছে, তাহাই 



১২০৪, ৷ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 
(দবিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হস্ত হস্ত! উপলবমুপনকষণ, 

যেন তন্যাঃ কোপনায়াঃ সরসমুন্নীয়তে মার্গ;। 
হাঁতোষ্ঠরাগৈর্নয়নোদবিন্দুভিনিমগ্ননাতেনিপতন্তির্কিতম্। 

চাতং রুষা ভিন্গতেরসংশয়ং, শুকোদরশ্টামমিদং স্তনাংশুকম। 
ভবতু আদাস্তে তাবৎ ( পরিক্রম্য বিভাব্য সাশ্রম্) কথং সেন্ত্রগোপ। 

শাদলমিদং স্থানং, তত কুতঃ অস্মিন বিপিনে প্রিয়াপ্রব্বতিদমাগমোহয?? 
( বিলোক্য ) অয়মাসারোচ্ছলিতশৈলতটস্থলীপাষাণমধিরূটঃ। 

আলোকয়তি পয়োদান্ প্রবলপুয়োবাতনর্তিতশিখণ্ডঃ। 
কেকাগর্ডেণ শিখী দুরান্মমিতেন কণ্ঠেন ॥ 

ভবতু যাবদেনং পৃচ্ছামি। (অনন্তর খণ্ডকঃ) 
সংপত্ব-বিসুরেণআ, তুরিঅং পরবারণআ | 
পিঅঅমদংসণলালসআো গঅবরু বিদ্ষিঅমানসও। 

করণে বুঝিব1 কেন না, যদি গেই শোডনীয় পদ ধরাপৃঠ রণ কি, 
তাহা হইলে জলধারাসিক্জ বালুকামগন বনভূমিতে তাহার নিতম্বের গুরুভার 
হেতু পশ্চাদ্ভাগে নত অলজাফ্িত ললিত চরণচিহ্দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই। 

(দ্বিপর্দিক! গীতির সহিত পরিক্রমণ ও চতুর্দিক্দর্শনপূর্ববক) 
অহে!! এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইলাম, ইহ! দ্বারাই সেই কোপনার গৃতিগণ 

নিশ্চয়ই স্থির করিব। প্রিঘতম! যখন রোধতগে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে 

প্রস্থান করেন, তথন তাহার অশ্রবিদ্দু সকল প্রথমে ওঠে পতিত হইয়া ওঠরাগে 
রজিত হয়? তৎপরে গভীরতম নাতিদেশে পড়ে; তাহীর গর শুঁকপক্ষীর উদর- 

তুল্য স্ঠামবর্ণ স্তনাংগুকে পতিত হয় প্রিপনতমার গতিষ্বলন হওয়াতে দেই 
স্রনাংওক এই পতিত রহিয়াছে । হউক, ইহাই গ্রহণ করি। (পরিক্রমধ ও 

চি করিয়া সাশ্রনেত্রে ) এ স্থান ত নবীন তৃণরাশিতে সমাচছ্; ইন্্রগোগফাঁট 

ঘফল তৃণোপরি বিচরধ করিতেছে; সুতরাং প্রিয়তমা এ স্থানে আদিয়াছেন। 

কি়পে বুবিব? ( উত্তমরূপে দেখিয়া) এই যে ধারামম্পাতে দিত পর্বততট 
পাধাণধণডে বলিয়া মূযূর কেকারব করিতে করিতে মেঘযালার দিকে দৃষ্টগাও 
করিতেছে । বেঈবান্. পুরোবর্তাঁ বাছু ারা উহার বর্ধ সকল নর্িত হইতে 
বং & মধুর মুর £ইতেই জবা উন্নত করিয়া আছে |. হউক, ইহাকে? জিক্াগা। 
চ্গিং.. 



বিক্রমোর্ববশী। 

ূ ( তেন খণ্কান্তরে চর্চরী ) 
বরহিণপবত ! পই অবভখেমি, আঅক্খুহি মে তা, 
এখ অরে ভমন্তে জই পই দি্টা সা মন্ুকন্তা। 

ণিসম্মই মিঅস্কসরিসে বঅণে হংসগঈ, 
এ চিঞ্ছে জানীহিসি, আঅক্খিঅ তৃজ.বঝ মঈ। 

( চ্চরিকয়। উপবিশ্য অঞ্জলিং বন্ধ1) 
নীলকণ্ঠ ! মমৌৎকণ্ঠ বনেহন্মিন্ বিদিতা হয়া । 
দীর্ঘাপাঙ্গা দিতাপাঙ্গ ! দৃষট।দৃষটিক্ষমা তবেৎ | 

(চর্চরিকয়া বিলোক্য ) কথমদব্বৈব প্রতিবচনং নত্তিতুমারবঃ। 

( পুনশ্চচ্চরী ) 

তৎ কিং নু খলু প্রহ্ষকারণমহ্থ ? আং জ্ঞাতম্। 

মৃহ্পবনবিভিষ্নো! মত্প্রিয়ায়াঃ প্রণাশাৎ, 
থনরুচিরকলাপো নিঃসপত্বোহগ্ জাতঃ। 

ন্এড 

( ইত্যবসরে খণ্ডকনাষক গান) 

প্রিয়াবিরহকাতুর, মহাবলবান্, প্রিয়তমাদর্শনোৎনুক, বিশ্মিতচিত্ত গজয়া। 

ভ্রমণ করিতেছে। ( ইত্যবসরে চর্চরী গীতি ) 

'হে প্রতো নীলক্ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা! কর্রিতেছিঃ এই বনমধে 

বিচরণ করিতে করিতে তুমি যদি আমার প্রিঘনতমাকে দেখিয়া থাক, তা 

আমাকে বলিয়া দেও।, আমি তোমার নিকট তীহার পরিচয় দিতেছি । তাহা 

গতি হংসের গতির সনৃশ, ক্লাহার মুখ চন্দ্রের তুল্য । এই সকল তীহার লক্ষণ) 

( চর্চরী গীতির সহিত বসিয়া করযোড়ে ) ? 
হে স্বেতবর্দ অপা্মশোভিত নীলক! ধিনি জামার উৎকঠার হেতু 

আমার সেই শোতনদর্শন। মুগলোচনা প্রিয়তমাকে তুমি কি ডু বদম 
দেখিয়া? 

:.. (চ্চরী গীতির সহিত চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া) 
এ যে আমার কথার উত্তর না দিয়াই বৃত্য করিতে গরবৃতত হইল). %. 

( পুনরায় চর্চরী গ্লান) | রর 
তবে ইহার আনন্দের ফারণ কি? হা, বুধিয়াছছি। মার রনী নি 
দেখ হখযাতে আজহার: মেখবৎ যনোরম কমাপজাল প্রতিিহীন হই! 
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রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে স্থকেশ্যাঃ, 
সতি কুন্থমসনাথে কং হরেদেষ বর্হঃ ॥ 

ভবতু, পরব্যসনন্খিতং পুনরেনং পুচ্ছামি। 
(দ্বিপদিকয়া দিশোহবলোক্য ) 

.. অয়ে! ইয়ং আতগান্তসংধুক্ষিতমদা জন্ববিটপমধ্যান্তে পরভূতা, 
 বিগহেষু পণ্ডিতৈষ! জাতিঃ, যাবদেলং পৃচ্ছামি। 

(অনস্তরে খুরকঃ ) 
বিজ্ঞজাঝরকাণণলীণে দুক্খবিণিগ্গঅবাহুপ পীড়আো। 

দুরোসারিঅ-হিঅআণন্দতে অন্বরমাণেণ ভমই গইন্দতো। 
. (খুরকানন্তরে চ্চরী ) 

পরহুঅ! মনুরপলাবিণিকস্তী ণন্দণবণ-সচ্ছন্দভমন্তী । 

জই পই পিঅঅম সা মন্ত দিট্রা তা আঅক্থহি মন পরপুটা।॥ 
( এতদেব নর্তিবা বলস্তিকয়োপস্ত্য জানুত্যাং স্থিত) 

সেই স্থুকেণীর কেশপাশে পুষ্পসমূহ নিবদ্ধ থাকে, রতিশ্রমে তাহার বন্ধন শিথিল 

হইয়া বায়; সেই কেশপাশ বিদ্যমান থাকাতে এই মধথুরই তাঁহার চিত্তবিনোদন 
করিতে সমর্থ হয়? হউক, পরের বিপদ দেখিয়] ইহার আনন্দ জন্মে; সুতরাং 

আর পুনরায় ইহাকে কোন কথা িঙ্ঞাস! করিব না। ৮ 
_. (দ্বিপদ্দিক! গান করিতে করিতে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) 

' এই যে, যাহারা রৌদ্র অপহৃত হইলে মদমত্ত হইমু/উঠে, পক্গিজাতির মধ্য 

অভিজ্ঞ সেই কোকিল জন্থবক্ষের শাখায় বলিয়া রহিয়াছে। ইহার নিকট 

জিজ্ঞাসা করি। 

(খুরক নামক নৃত্য) 

সবয়ানন্দদাত্রী প্রিয়তমাকে হারাইয়া এই অত্যুক্চ গজপতি বিদ্ভাধরারণো 

ীর্ ছুঃখবিগলিত অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে | 

( পুনরায় চর্চরীগান ) 

' ছে পর়ভূতে | হে মধুরকঠি | তুমি নির্ধিসে নন্দনকাননে বিচরণ করিয় 

থাক? থাক) হি ভুমি মার প্রগরিনীকে হেখিরা 
থাক,বল। (এই রর নাচিথে 

টক রাগের উপরাগবিশেদ লূযকারে, নিকটব্ধা ঘই যাহ 
8 ৫78৯, : 
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ভবতি ।_ত্বাং কামিনে! মদনদৃতিমুদাহরস্তি, 

মানাপমাননিপুণং তবমমোঘমন্ত্রম। 

তামানয় প্রিয়তমাং মম বা! সমীপং, 

মাং বা নয়াণ, মৃছুভাষিণি ! ত্র কাস্ত। ॥ 
(বামকেন কিঞ্দ্বলিত্বা আকাশে ) কিমাহ ভবতী ? 

কথং ত্বামেবমনুরস্তমপহায় গতেতি ( অগ্রতোহবলোক্য ) ভবতি ! 

কুপিতা ন তু কোপকারণং সকদপ্যাত্বগতং ন্মরাম্যহম্। 
প্রভৃত। রমণেষু যোষিতাং ন হি ভাবম্থলিতান্যাপেক্ষ্যতে । 

( মসন্ত্রমমুপবিশ্ব ) ( অনন্তরং জানুত্যাং স্থত্বা, কুপিতেতি পরঠিয্া, 
বিলৌকয চ) কথং কথাবিচ্ছেদকারিণী স্বকার্ষ্য ব্যাসক্তা ? অথবা সুষ্ঠ 
ধবিদমুচ্যতে। | 

গাড়িয়া বলিয়া) হে কোকিলে! হে মধুরতাধিণি! কামী ব্যক্তিরা তোমাকে 

মদনের দূতী বলে এবং তোমাকেই মানাপমানে নিপুণ অমোঘ অন্ত বলিয়া 
থাকে; অতএব তুমি প্রিয়তমাকে আমার নিকটে আনয়ন কর, কিংব! েই 

| প্রিয়তম! ঘে স্থানে আছেন,,তথায় আশু আমাকে লইয়া যাও। 

(মন্তককষ্পন সহকারে বামপার্থে দর্শনপূর্বক আকাশের দিকে বন্ধলগ্গ] 

হইয়া) আপনি কি ৰলিতেছেন? “তুমি তত্প্রতি অন্থরাগী, তথাপি তি 

হামীকে পরিত্যাগ করিয়। গিয়াঁছেন ? এই কথাই কি বলিতেছেন? ( সন্মুখ 

গে নেত্রপাতপূর্বক ) কোকিলে | তিনি কুদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমি হে 
খের কার্ধায কোনরূপ করিয়াছি, তাহ! ত আমার স্মরণ হয় না। প্রিযতদে 

রতি যে রমদীগণের প্রভূত, তাহা প্রণয়শৈধিল্যের অপেক্ষা করে না৷ অর্থা' 
গণয়ের অন্তধাভাব দেখিলেই যে তীহার| কুপিত হন, তাহা নহে) প্রণয়নে 
শৈথিল্য না হইলেও সময়বিশেষে তাহারা তুদ্ধ হইন্া' থাকেন। 

(সমগ্রমে উপবেশন, পরে জান্ঘয় পাতিয়া বসিয়া 'কুপিতা? ইত্যা্ি . 

.. শ্লৌফ পুনরুচ্চারণপূর্বক চারিদিক দেখিয়া) | 
,এএধন আমার কথার কোন উত্তর না দিদা নিমকা্যে দির ইল 

ান্ে যাহ! লিখিত আছে) তাহ! যুজিযুক্ত বটে। পরছাখ অতান্ত বিষ হই”? 
নেও চল নিকট হা তন । আমি হিপ, আমার গ্রণযগণমূ নাকি 
মাষ'কোকিল অযু পরিপক রাজ ফল: ক্ষণ করিতে প্র ধা 
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মহদপি পরছুঃখং শীতলং সমাগানঃ, প্রণয়মগণয়িত্বা যম্মমাপদগতহ্য। 

. অধরমিব মদান্ধা! পাতৃমেষ। প্রবৃত্তা, ফলমতিনবপাকং রাজস্ব, প্রমথ ॥ 

তদেবং গতেৎপি প্রিয়েব মে মঞ্চুর্ঘনেতি ন মে কোপোইম্তাং, সখ 
মাস্তাং ভবতী; সাধয়ামস্তাবং। 

! ( উতায় দ্বিপদিকয়! পরিক্রম্যাবলোক্য চ) 
অযবে দৃক্ষিণেন বনধারং প্রিয়াচরণবিক্ষেপশংসী নৃপুরশব্দঃ | যাবদেন. 

মনুগচ্ছামি। ্ 
( ককুতেেন ষড়,পভঙ্গাঃ) 

পিঅঅম-বিরহ-কিলা মিঅ-বনণত, অবিরল-বাহজলাউলণঅণআ। 

চুস্সহহুক্খ-বিসংঠুলগমণআো, পসরিঅউরুতাবদীবিঅ-অঙ্গ জো, 

. অহিঅং দ্ুপ্মিঅ-মাণসআ! দরিঅং গআ কাণণে পরিভমই গইন্দমো॥ 
(অনন্তরে দ্বিপদিকয়! দিশোহবলোক্য ) 

পিঅকরিণী-বিচ্ছেই অআো, গুরুসোআপলদী বিঅআ|। 

বাহজলাউল-লোমণলে, করিবর ভমই সমাউলমো | 

যাহা হউক, এই কোকিগ্া এরূপ হইলেও ইহার প্রতি আমার ক্রোধ নাই। 

ফেন না, ইহার কণ্ঠস্বর আমার প্রিয্নতমার কণস্বরের স্তায় নুমধুর। কোকিল! 

তুমি সুখে থাক, আমি এখন যাই। 
(এই বলি] গারোখানপূর্বক খিপদিকাগীতির সহিত পরিক্রমণ ও দর্ন 

করিয়া) অযবে! এই যে অরখ্যের দক্ষিণগ্ান্তে প্রিধুতিমার চত্রণবিক্ষেগদচক 
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বিক্রমোর্ববশী | ১২৩৪ 

(সকরণম্) হা ধিক্ ক্টম্! 
,.. মেঘশ্ামা দিশো দু মানসোৎস্থকচেতসা। 

কুজিতং রাজহংসেন নেদং নৃপুরশিক্তিতম্। 
( ইতি পঠিত্বা উ্থায়) ূ 

তবতু, যাবেদেতে মানসোতস্থকাঃ পতত্রিণঃ সরসোহম্মান্নোৎপতন্তে, 
ভাবদেতেত্যঃ প্রিয়াপ্রবৃত্তিমাগময়েযম। 

( বলস্তিকয় উপস্তত্য জানুত্যাং স্িত্বা) 
ংহো জলবিহঙ্গমরাজ ! 

গম্চাৎ মরঃ প্রতিগমিষ্যসি মানসং ত্বং, পাথেয়মুৎস্জ বিদং গ্রহণায় ভূয়ঃ। 
গাং তাবছুদ্ধর শুচো দয়িতা প্রবৃত্ত, স্বার্থাৎ সতাং গুরুতর! প্রণয়িক্রিয়ৈব ॥ 

( তির্য্যগবলোক্য ) 

অয়ে! যথা উন্মুখমালোকয়তি, তথা ব্যক্তং প্রবাযোতহৃকমনসা ময় 
নদৃষত্যাহ ? 
(পবিস চ্চরী)। অরে রে হংসাঃ! কিং গোইজ্জই ? 

(করুণতাবে) হা ধিক! কি কষ্ট! মানসসরোবরে গমনোৎ্সুক রাজহংস 
মেরাজিতে শ্ঠামবর্ণ দিকৃদমূহ দেখিয়া কৃঙ্ধন করিতেছে? ইহা প্রিয়তমার 
পুর্বনি নহে । (এই বলিয়া! গাত্রোথানপর্বক) হউক, এই যে মানসসরোবরে 
গমনোৎমুক হংস নকল এই সরোবর হইতে আকাশে উৎপতিত হইতেছে । 
ঘতএব ইহাদিগের নিকট প্রিয়তমার বিষয় অবগত হই। | 

(বশ্স্তিকাগীতি সহকারে নিকটবর্তী হইয়া জানু পাঁতনপূর্ববক ) হে জল- 
কষিবাঞ্! তুমি পরে মাঁনসরোবরে গমন করিও; এখন পাথেযেস্বরূপ মুণার 
যাগ কর) উহা পরে গ্রহণ করিও; আমাকে এই এরণয়িনী-বিরহপ্রনিত শোক 

ইইতে উদ্ধার কর। সাধু ব্যক্তিরা স্বার্থসাধন অপেক্ষা প্রণযী ব্যজির কার্য 
খরুতর বঙিয়া। বিবেচনা! করেন। (তির্য্যকৃভাবে দেখিয়া) অয়ে! এই রাজ 

 হলধে ভাবে উদৃত্রীব হইয়া! আমাকে দেখিতেছে। তাহাতে বিলক্ষণ ব্যত 
হইতেছে যে, 'আমি এখন প্রবাদগমনে উৎন্কচিতত হইয়াছি। আমি ভোনা 
থিতমাকে দেখি নাই? যেন এই কথাই বলিতেছে। . 

| বি .(উ্রেশনপূর্বক, র্চরীগীতি ) :. 
নেবে হংসগণ। প্র করিতেছু কেন, 



১২১৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

(ইতি নত্তিত্বা উত্ধায়) 
. যদি হংস! গত! ন তে নতভ্রঃ সরসো রোধসি দৃকৃপথং প্রিয়া মে। 

মদখেলপদং কথং নু তন্াঃ, সকলং চৌর ! গতং ত্বয়া গৃহীতম্ 
গই অধুসারে মই লক্খিজ্জই। 

( চচ্চরিকয়া উপস্তত্য অগ্জলিং বন্ধা ) 

ংস! প্রযচ্ছ মে কান্তাং গতিরম্যাত্বয়৷ হত।। 

বিভাবিতৈকদেশেন দেয়ং যদ তিযুজাতে ॥ 
( পুনশ্চর্চরী ) কই পই সিকৃখিঅ? এগইললস! সাপই দি 

জহণভরালস। 

( পুনশ্চর্চরী ) (সানুনয়ম্ হংস ! প্রযচ্ছেত্যাদদি পঠিত্ব! পুন্চর্চরি 
কয়া সাক্ষেপং হংস প্রযচ্ছেত্যাদদি পঠিত্বা, দ্বিপদকয়! নিরূপ্য ) এষ স্তেনা- 

মুশ[সী রাজেত্যতিভয়াছৎপতিতঃ, যাবদন্যমবকাশমবগাহিয্যে। 

(এই বলিয়। মৃত্য সহকারে উঠিয়া) হে হংস! যর্দি আমার আনতত্র 

প্রিয়তম! এই সরোবরতটে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া! না থাকেন, তবে হে 

চৌর! এই মদস্বলিত সবিলাদ গতি তুমি কোথ্ধন প্রা হইয়াছ? তুথি 

নিশ্চই" আমার প্রিয্তমাকে দেখিয়াছ এবং তীহার গতি দেখিয়া মের 

গতির অনুকরণ করিতেছ। রঃ 
( চর্চরিকা গীতি সহকারে নিকটবর্তী হইয়া করযোড়ে ) 

হে হংস! তুমি যখন আমার প্রিয় তমার গতি অপধুরণ করিয্াছ দেখিতেছি 

তখন তুমিই আমার প্রিয়তমাকে লইগাছ? অতএব, তাহাকে দেও। কার? 

যেদ্রব্যের স্বন্ত ধর্মীধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হম, তাহার একদেশ ব 

অংশতঃ গ্রহণ সপ্রমাণ হইলেই সেই বন্ত সমস্তই অভিযুক্ত ব্যক্তি গরত্যর্থীকে 

দিতে বাধ্য হয়। 
ূ ( পুনরায় চ্চরীগীতি ) 

হে গতিলালস! তুমি আঘার প্রি্ঙমার তায় গমন কোথায় শিখিনে। 

তুমি নিশ্চয়ই জঘমতাবে মন্থর। আমার প্রিন্বতখাকে দেখিয়াছ। 

(পুনর্ধার চরদরী গতি) (সানাং হংস ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ পাঠাবে 
ধিপদিকা গন: 'ধাইফারে সদ এই যি চৌরশাসনকুারী, রাগ 

ূ করি? ৃ বার সুযোগ গথেধণ করি 



বিক্রমোর্ধবশী। ১২৯৯ 

( দ্িপদিকয়! পরিক্রম্মাবলোক্য চ) 
অয়ে! প্রিয়াসহায়শ্তক্রবাকস্তিষ্ঠতি, যাবদেনং গচ্ছামি। 

( অনন্তরে কুটিলিক1 ) 
মন্মর-রণিঅ-মনোহরএ, ( মন্দঘটা ) কুস্মিঅতরুবরপল্লবিএ। 
( চর্চরী ) দইআ বিরনুম্মাইঅআে কাণণে ভমই গইনাআ ॥ 

( দ্বিজয়ান্তরে চর্চরী) 

গোরোঅগণা-কুস্কুমবণী চক্কী ভণই মই। 

মহুবাসর কীলম্তী ধণিআ ণ দিট্টা পই ? 
( চঙ্চরিকয়৷ উপন্ত্য জানুভ্যাং স্বিত্বা ) 

রথালনামন্! সংত্যক্তো রথাঙশ্রো ণিবিদ্বয়া | 

অয়ং ত্বাং পৃচ্ছতি রথী মনোরথশতৈবৃ্তঃ ॥ 

অয়ং কঃ ক ইত্যাহ, ন কিল বিদ্িতোইহমস্থ। 

ূর্ধ্যাচন্দ্রমসৌ বন্য মাতামহপিতামহো। 
স্বয়ং বৃতঃ পতিদ্বঠাভ্যাং উর্ববশ্যা চ ভূবা চ ষঃ ॥ 
কথং 71838 তবতু ; উপালতে তাবদেনম্। 

মিড, সহিত পরিক্রমণ ও দর্শনপূর্বক ) এই চক্রবাক নিঙ্জ ৫ 
তমার মহিত বসিয়া আছে, ইহাকেই ধিজ্ঞাসা করি। 

( অনন্তর কুটিলিকা নামক অভিনয়বিশেষ ) রি 
র্ঘরধ্বনিযুক্ত মনোহষ্ (মন্দঘটা নামক নাটযাভিনয় ) কু্ুমিত বৃক্ষ দ্বারা 

গ্নবিত (চর্চরী ) অরণ্যে প্রিয়াবিরহোষ্ন্ত গজরাঞ্জ বিচরণ করিতেছে। 
( অনস্তর ছুইটি লয়ের অন্তে চর্চরী ) 

হে গোরোচনাবৎ, কুছুমবর্ণ চক্রবাক ! তুমি আমাকে বল, যিনি বাসপ্তিক 
দিনে জীড়া করেন, সেই ধন্য প্রিয়তমাকে কি তুমি দেখিয়াছ? 

(চর্চরীসহ নিকটবর্তী হইয়। জামুদ় পাতনপূর্বাক বনিয়) হে চক্রবাক! 
মাং নিতঘিনী কর্তৃক আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি; শত শত মনোরখেনজামি 
ঘাছন; আমি রধী এবং রাজা, তোমাকে জিজ্ঞাস! করিতেছি। (আছি রাজা). 
মার পনের উত্তর ছিড়ে খিল করা তোমার অবর্তব্য)। এ চক্বাকী- 
নি একে? একো: করিল । - এ. নিশা আমার পিচ অনগ্ড 

পপ ৮০ সপিশসসি। 



১২১২... কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

(জানুভ্যাং স্থিত্বা) 

তদ্যুক্তং তাব্দাত্মানুমানেন বর্তিতুম্। কুতঃ? 

সরসি নলিনীপত্রেণাপি ত্বমাবৃতবিগ্রহা, 

নন! সহচরীং দূরে মত্বা'বিরৌমি সমূতস্থুকঃ | 
ইতি চ ভবতো জায়ান্মেহাৎ পুথকৃস্থিতি-ভীরুতা, 
ময়ি চ বিধুরে ভাবঃ কোহয়ং প্রবৃত্তি-পরাজুখঃ | 

( উপবিশ্য ) সর্ববথা মদীয়ানাং ভাগ্যবিপর্ধ্যয়াণাময়ং প্রভাবঃ | 
(যাবদম্যমবকাশমবগাহিয্যে | ( দিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ 

অয়ে! ইদং রুণদ্ধি মাং পদ্মমন্তরক ণিতষট্পদমূ। 

ময়া দষ্টাধরং তম্যাঃ সশীৎকারমিবাননম্॥ 

ইতো৷ গতম্তানুশরে। মাতৃদিত্যন্মিন্নপি কমলশয়ে ভ্রমরে প্রণয়ং 
করিস্তে। (অশ্ানন্তরে নর্ধদ্রিচতুরজ্রকঃ) 

এককমবডি উঅগ্ুরুঅরপম্মরসে । 

সরে হংসজুআণতআো কীলই কামবসে। 

নহে। সুর্য ও চন্ত্র যাহার মাতামহ ও গিতামহ। এবং উর্বশী ও পৃথিবী স্বয়ং 

ধীহাকে বরণ করিয়াছেন, আমি সেই পুরূরুবা। চক্রবাক যে মৌনতাবেই 

রীহল। হউক, ইহাকে তিরস্কার করি! ( জানুদঘয়, গাতনপূর্বর্ক অবস্থিত 

হইয়া) তবে নি অন্ুমানানুসারেই কার্ধ্য করা কর্তব্য কেন নাঃ এই সরসীতে 

তোমার সহচরী প্রিয়তমা যখন দৃরবর্তিনী হইয়। নলিনীপত্রের অন্তরালে অবস্থতি 

করিতেছে, তখনই তুমি উৎকষ্িতহদয়ে কলরব করিতেছ। এটি তোমার 

পত্ধীর উপর ন্গেহহেতু পৃথক অবস্থিতির জন্য তয়; আমিও প্রিয়তমাবিরহে বিধুর। 

ভবে আমার উপর তোমার ঈদৃশ আচরণ কেন? (বগিয়া) সকলই আমার 

ররদৃষ্টের ফল। . তবে এখন অন্ত সুযোগ অথেষগ করি। ( দিপন্দিকার সহিত 

পরিজমণ ও দর্শনপূর্বক) দত্ত বায প্রিয়ার অধর দংশন করিণে, তাহার 

ঈীৎকার-সমাকুল দুখে ভার, গর্তমধ্যে অ্রমরধ্বনিযুকত এই শতাগ সে 

 দিয়োধ করিতোছ? . এখান হইতে প্রসাদ করিবে অনুতপ্ত হইতে ন 
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( চতুরঅকেণোপবিশ্য অগ্তজিং বন্ধা) 
মধুকর ! মদিরাক্ষ্যাঃ শংস তন্তাঃ প্রবৃত্তিং, 
বরতম্ুরথবাসৌ নৈব দৃষ্টা ত্বয়া মে। 
যদি স্থরতিমবাপ্্্তদুখোচ্ছা সগন্ধং, 
তব রতিরভ বিশ্তাৎ পুগুরীকে কিমন্মিন্॥ 

(ইতি ছিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ) 
অয়ে! করিণীসহায়ো নাগাধিরাজে। নীপন্বন্ধনিষষ্ণস্তিষ্ঠতি | ষাব- 

দেনং গচ্ছামি। ( কুটিলিকা) করিণীবিরহসন্দীবিঅআ (মন্দঘটা ) 
কাণণএ গন্ুদ্ধঅ বহুঅরআ। 

(অতোহস্তরে বিলোক্য ) অথবা ন তাবদয়মুপসর্পণকালঃ। 
অয়মচিরোদ্গত-পল্লবমুপনীতং প্রিয়তমাগ্রহস্তেন। 

অভিলষতু তাবদাসব-স্থরতিরসং শল্লকীতঙ্গম্॥ 

(স্থানকেনাবলোক্য ) অয়ে ! কৃতাহারকঃ সংবৃত্তঃ, তবতু, সমীপমস্ত 
ধা পৃচ্ছামি, ( অনন্তরে চচ্চরী ) 

( নন্দ্যাবর্তীপর নামক অর্দদ্বিচতুরঅক গীতি ) 
যুগপৎ বাহার গুরুতর প্রেমরস বর্ধিত হইয়াছে, সেই এই হংসযুবক কাষ- 

পরব হইয়া সরোবরে ক্রীড়া করিতেছে । 

( চতুরত্রকগীতি সহকারে উপবেশন পূর্বক করযোড়ে ) 
হে মধুকর! যদি আদ্দার সেই মধ্দিরাঙ্গী প্রিয়তমাকে দেখিয়া থাক, তবে 

ঘঃ যদি তুমি তাহার মুখকমলের নিশ্বাসগন্ধ, লাত করিয়া থাক, তবেকি 
তামাৰ পদ্মের প্রতি আর রতি জন্মিবার সম্ভব? 

( এই বলিয়া দ্বিপদ্দিকা সহ পরিক্রমণ ও দর্শন পূর্বক) . 
এই যে গজপতি হস্তিনীর সহিত কদত্ববৃক্ষের স্বম্ধে দেহ সংলগ্ন এ অব- 

তি করিতেছে ? আমি উহার নিকট উপস্থিত হই। 

(অতঃপর কুটিলিক ) 
“স্তিশীবিচ্ছেদে মস্ত্াপিত গজরাঙ্জ (মন্দঘটা ) বনমধ্যে মদগন্ধে. ঘর 

দিকে । উম্মত করিয়া, অব, করিতেছে। (অনয ঢারিদিক্ দেখিয়া) এখর 
ঘট হইবার উপযুর র। এখন থিহা, ধনী আগ্নার” বান 
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হঞ্ পঞ্ পুচ্ছিসি, আঅক্খহি গঅবরু, 
ললিঅপহারেণ গাসিম তরুমরু। 
দুরবিণিজ্জিঅ সসহরকন্তী, 
দিষ্টা পিঅ পঞ্ঞি সন্মুহস্তী ॥ 

.. পেদদয়ং পুরত্ত উপক্ত্য ) 
মদকল ! যুবতিশশিকলা! গজযুখপ যৃথিকাশবলকেশী। 
স্থিরযৌবনা স্থিতা তে দূরালোকে হখালোকা ॥ 

( সহ্ষমাকর্ণ্য ) 
অহহ! অনেন প্রিয়োপলব্বি-শংসিনা মন্্রকণ্ঠগর্জিিতেন সমাশ্বামি 

তোহশ্ি। সীধন্্যাদৃভূয়সী মে ত্বয়ি গ্রীতিঃ। কথং ইতি। 
মামাহুঃ পৃথিবীভূজামধিপতিং নাগাধিরাজে ভবান্, 
অব্যচ্ছিপৃতুপ্রবৃত্তি ভবতো দানং সমানং মম। 
্ত্রীরত্রেতু মমোর্্বশী প্রিয়তমা যুথে তবেয়ং বশা। 
সর্বং মমানু তে প্রিয়াবিরহজাং স্বস্ত ব্যথাং মানুডঃ। 

নুখমাস্তাং ভবান্। 
পপ স্পা সি শামা পপ পিসি ০. সর 

শল্লকীরৃক্ষের নবপন্পব ভাঙ্গিয়! প্রিয়তম হত্তীকে প্রদ্দান করিতেছে ; গজরাজ,এখন 

উহার মদগন্ধপূর্ণ রস আস্বাদন করুকৃ। ( আশ্লাপবিশেষ করিয়া দর্শন পূর্বক) 
অয়ে! গঞ্জরাজের আহার শেষ হইয়াছে। হউক, এখন নিকাবন্তী হইয়া 
জিজ্ঞাসা করি। ( অতঃপর চর্চরী ) হে গঞ্জরাঞ্জ [ তুমি ললিত প্রহারে তর" 
রাজকে ধ্বংস করিলে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ঘিনি নি 

কান্তি দ্বারা চন্রকেও পরাভূত করিয়াছিলেন, সেই মোহকারিণী প্রিয়তমাকে 
দেখিয়াছ কি? ( পদঘয় অগ্রবর্তী হইয়া ) হে মদমন্ত মুখপতে | মুবিকা পুষ্প বিষ্তাগ 

করাতে ধাহার কেণপাশ বিচিত্রশোভায় শোভিত হয়, সেই স্থিরযৌবনা সপন 

আমার প্রিয়তমা কি তোমার নিকট হইতে ধহরপ্রদেশে অবাস্থিতি করিতেছেন? 

(সানন্দে কাপাত করিরা) এই ধরিয়াপ্হ্চক বঃহিতধ্বনি দ্বারা রে | 
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 (ঘিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ) 

অরে, অসনসৌ স্থুরভিকনারো৷ নাম বিশেষরমণীয়ঃ সানুমান প্রি 
শ্টাগসরদাং, অগি নাম স্থৃতমুরস্যোপত্যকায়ামুপলভ্যতে। ( পরিক্রম্য 
অবলোক্য চ) কথমন্ধকারঃ 1 ভবতু, বিছ্যুৎপ্রকাশেনাবলোকয়ামি। 
কথ ম্দীয়ৈদ্রিগপরিণা মৈর্মেঘোদয়োপি শতহদাশূন্যঃ সংবৃশ্ঃ, তথাপি 
শিলোচ্চয়মেনমদৃষট। ন নিব্তিষ্তে। ( অনন্তরে খণ্ডিকা )। ও 

খরথুরদারিঅ মেইণি বগগহণে অবিঅল্প, | 
পরিস্নিই পেচ্ছহ লীগে! গিঅকক্জুজ্জুঅ কোল, 

অপি বনাস্তরম্বল্নতুজান্তরা শ্রায়তি পর্ববত ! পর্ব সন্নতা। 

ইয়মনন্গপরিগ্রহমঙ্গলা পৃথুনিত্ম্থ ! নিতম্ববতী তব? 

কথং তুষ্কীমেবান্তে। শঙ্কে, বিপ্রকর্ষাম্ন শুণোতি, ভবতু, সমীপমন্ত 

গা পৃচ্ছামি। | 
৬৬ ২ শপ শপাস্পাপপা পিপাসা পাপী পাপা পপীপী পা 

্রধীন।) তোমার প্রি়তমীও (শ্রেষ্ঠা) এই করিণী, আমার সহিত তোমার 

মকলই সমান? কিন্তু তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, আমি প্রিয়তমাবিচ্ছেদজনিত 

যান! তোগ করিতেছি, তুম্ঘি সে যাতন! তোগ কর নাই। তুমি সুখে থাক। 

(দ্বিগদ্দিকার সহিত পরিক্রমণ ও দর্শন পূর্বক ) 

অঁয়ে! এই ত সেই 'ুরতিকন্দর নামক পরম রমণীয় পর্বত; এই পর্বত 
অগ্থরোগণের অতীব প্রীতিপ্রদ স্থান। সেই শোভনাঙ্গী কি এই পর্বতের উর্- | 

তাকাতে অবস্থান করিতেচ্ছেন? (পরিভ্রমণ ও দর্শন পূর্বক ) এ কি! অন্ধকার 

হইল? হউক, বিদ্যাৎপ্রকাঁশ হইলে মেই আলোকে এই পর্বত দেখিব। এ 
কি! মেঘও বিদ্যুৎশৃন্ঠ হইল! ইহা কি আমার ছুরদৃষ্টের পরিণাম? হউক, 

তধাগি এই পর্বত না দেখিত্বা। প্রতিনিবৃতত হইব ন|। 
(অনন্তর খণ্ডিকা গীতি) 

ঘোরতর অবশ্ামধ্যে বরাহরাজ তীক্ষতর খুর যাবা ভূমি বিদারণ পূর্বক খরি-. 
মণ করিতেছে। & বরাহ আপনার কার্য্যদাধনে উদ্ভত এবং নির্ভাক। *.. 
হে বিশাননিততবপর্বত। স্নমুগলের উচ্চত। হেতু ধাহার বঙ্গ স্থল অয্পনিব 

কট সৃতি আসি হার ীণ, ধিনি কামগন্ী: তির ভা নক! : 
প্রৃিতদবিনী। ধরণ রাসাণে ঙ্গিতা কামিনী এই 'রগাগ্ড পালকি 

0 
এদিক ডিল 

১. চি দশচিত ১ 
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( অনস্তরে চর্্রী ) 

ফলিঅসিলাজলগিল্মণিজ.বর । বছ্বিঅকুস্থমে বিবঈঅসেঅরু। 

কিরমহুরুগ্গীঅমণোহরু । দেক্খাবহি মু পিঅঅঅমহিঅরু 1৭, 

( চচ্চরিকয়। উপন্তত্য অগ্চলিং বন্ধ! ) 

সর্ববক্ষিতিভূত্যা নাথ দৃষ্টা সর্ববাজন্ন্দরী । 

রাম! রম্যে বনান্তেস্মিন্ ময়া বিরহিতা ত্বয়া ॥৭১ 

(তথৈব প্রতিশব্দং শৃণোতি, আকর্ণ্য সহ্যম্) 
কথং যথাক্রমং দৃষ্টেত্যাহ, ভবতু, অবলোকয়ামি। 

( দিশোহবলোক্য সখেদম্) 

কথং মমৈবায়ং কন্দরান্তবিসর্পা প্রতিশব্দঃ 
(ইতি মূচ্ছতি। উথায় উপবিশ্ঠ সবিষাদম্) 

অহহ | শ্রাস্তোহম্মি, যাবদস্য! গিরিনগ্ভান্তীরে তরঙ্গবাতমাসেবিষ্যে। 
স্পা শিশাশীর্পা স্পা পপি 

আছেন কি? পর্বত যে মৌনতাব ধারণ করিয়া রহিল! বোধ হা দূরত্ব হেতু 

গ্ুনিতে পায় নাই । হউক, আমি নিকটবর্তী হইয়া জিজাণা করি। 

( অতঃপর চর্চরীগীতি ) 

হে ভূধররাজ | তোমার স্কটিকময় পাষাণতলে স্বচ্ছ নিবর্দসমূহ শো 

পাঁইতেছে ; তোমার শিখরপ্রদেশ বহুবিধ পুষ্পারে বিচিত্রিত এবং কিরেরা 

মধুরত্বরে গান করাতে তুমি আরও মনোহরদর্শন হইয়া; তুমি কি আমার 

্রিন্নতষাকে দেখিয়াছ? ** 
(চর্চরিকা গীতির সহিত নিকটবর্তী হইয়া করযোড়ে) 

হে জধিলপর্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি এই অরণ্যমধ্যে আমার সর্বাধন্দরী 

্রিয্তমাকে দেখিয়াছ 1 আমি তাহারই বিরহে বিধুর হইয়া রহিয়াছি। 

( প্রতিশব্দ শ্রবণ পূর্বক সানন্দে )' 

এই যে, জমে ক্রমে “দেখিগাছি? বলিল। হউক, অবলোকন করি। (চু 

ধিকে,দেখিয়া সথেদধে ) অহো! এ থে গুহামধ্যে বিভৃত আমার কথারই 

প্রতিধ্বনি! ৃ হ 5৯ 2. 
ঙ 

রি এবং অবিলম্বে উঠিয়া! উপব্শেন গু 
সি ৮৬ ্ 
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: বিক্রমোর্বলী। ৯ইজজজা 

(ঘিপদিকয়। পরিক্রমা অবলোক্য চ) | 

ইমাং নবাদুকলুষাং শ্রোতোবহাং পশ্যতা ময়! রতিরুপলভ্যতে, কুতঃ 1" 

তরল্গজভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রোণিরশনা, 
বিকর্ষস্তী ফেনং বসনম্ষিব সংরস্তশিখিলম্। 
বথ। জিঙ্ষাং যাতি স্ঘলিতমতিসন্ধায় বশে, 

নদীভাবেনেয়ং ধ্রবমসহমান। পরিণত! ॥ 
ভবতু, প্রসাদয়ামি তাঁবদেনাম্। 
পদিঅ, পিঅঅম স্থন্দরিএ ণএ! 

ধুহিঅকরুণ বিহঙ্গমএ গএ। 

,স্থরলরিতীরসমৃন্থমএ ণএ 

অলিউল বঙ্কারিঅ এণএ ॥ 

( তেন কুটিলিকান্তরে চর্চরী) 

পুব্বদিসাপবণাহঅকল্লোলুগ্গঅবাহুআো, 
মেহঙ্গে ণচ্চই সললিমং জলণিহিণাহত । 

সপ পপ পাস 

(দ্বিপদ্দিকাগীত্ি্র সহিত পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়।) 

নূতন ঘলের আগমনে কলুধিত! এই শ্রোতস্বিনীকে দেখিয়। স্বামার পন: 

মনবধ জন্মিতেছে। কেন না, আমার প্রিয্বতম। উর্বশীই এই নদীকূপে গরিগক... 

ই্াছেন। তরুঙগতঙ্গীই তাহার জতঙ্গী, তরঙ্গবেগে চঞ্চল বিহগত্রেমীই কারান . 
রগ ফেনপুঞুই কোপবশেগখিলীতৃত বসনন্বরূপ । প্রিয়তমা বারংবার কোপ". 
বশে যেস্তপ কুটি্লগতিতে চলিয়া যাইতেন, এই নদীঞ সেইরূপ কুষটিসগ্্তি ).. 
ঘতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে,আমার অপরাধ সহ করিতে না পারিস রিম 

সী পরিণত হইয়াছেস। হউক, আমি ইহাকে এসর করি।, হে প্রি: 
ই মীন উর্কশি। ভূমি আমার এই নম্র দ্বারা প্রপা হখ। লী: 
পিসী তোষাতে হংসাদি পক্ষীরা চঞ্চল হইয়া করখন্বরে কৃর করিস); 

ধম নদীয়পিনী তোমার ভীরে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে গরং রী ন্ট 
দিছে লিকূল চতুর্দিকে কার করিতেছে 
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॥. 

চা ংদরহঙ্গসম্থক্ুমকআভরণুঃ 
করিমঅরাউল-কসণ-কমল-কআবরণু। 
বেলাসলিলুবেবলিঅহখ্খদিঃ,তালুং 
মোখরই দসদিস রুদ্ধেই ণবমেহআলু ॥ 

( চর্চরিকয়। উপস্ত্য জানুভ্যাং ন্থিত্ব। ) 

ত্বয়ি নিবন্ধরতৌ প্রিয়বাদিনি, প্রণয়ন্ত্পপরাঝুখচেতসি। 
. কমপরাধবলবং ময়ি পশ্মুূসি, ত্যঞ্জসি মানিনি ! দাসজনং যত 

কথং তৃষ্ধীমেবাস্তে ! অথবা, পরমার্থতঃ সরিদিয়ং, নোর্ববশী ; অন্ধ 

কথং পুরূরবসমপহায় সমুদ্রাভিসারিণী তবেৎ?: অনির্বেদপ্রাপ্যাথ 

শ্রেয়াংমি; ভবতু, তমেব উদ্দেশং গচ্ছামি, যত্র মে নয়নয়োঃ সা সুনয়না 

তিরোহিতা। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) ইমং তাবৎ প্রিয়া প্রবৃতয় 

সারঙ্গমাসীনমভ্যর্থয়ে | 
4222 

উ্িত হ ইতেছে, উহাই উহার বাহম্বক্ধপ। * জলনিধি নুললিতভাবে নৃত্য করি- 

তেছেন। হংস, চক্রবাক্, শঙ্খ, কুদুম প্রভৃতি উহার আতরণ। হ্তীঃ মকর 

প্রভৃতি অন্তগণ নীলঙ্গল ব্যাপ্ত .করিয়া অবস্থিতি করাতে উহাই যেন নীববর্দ 

উত্তরীয়বন্সবকূপ হইয়াছে) জলরাশি উদ্বেল হইয়া বেলাভূমিতে যে আঘাত 

করিতেছে, উহাই করতাবিশ্বরূপ ) ব্কষ্বর্ণ ন্বমেঘ উদ্দিত হইয়া দশদিকৃণমাচছ
া- 

দিত করাতে ছলনিধিনাথ এইক্লপে নৃত্য করিতেছেন। 

৷ (চর্চরিকাগীতির মহিত নিকটবর্তী হইয়। জানতুঘয়,লীতন পূর্বক অব
স্থান 

হেষানিনি! তোমাতেই আমি নিরতিশয় আসক্ত, আমি তোমার নিক 

সরঘন পরিযাক্য-গ্রয়োগেই তৎপর, আমার চিত গ্রণ়তরে গরাঘুব। $ 
“কামার কি অপরাধ দেখিয়াছ যে, এই দাগকে পরিত্যাগ কৰিলে? একি।না 

যে দৌনভাবেই রহিল! কিংবা এ র্কতই নদী, উরি নহে। নচেৎ পতরবা? 

পরিত্যাগ করিয়। সাগরাতিযুখে অতিসারিদী হইবে 
কেন ? অতি কষ্টই প্রো 

লা হর। হউক, বে স্থানে সেই জুলোচন আমার নয়নের অগ
োচর হইয্বাছেন 

শি এখন দেই তেই ফাই (গরিজণ ও অধলোবন পক) এই রি 

রি বম ি়াছে। ইরা নিকাঠই তায় সান কী 



'ভিনব-কুসথমস্তবকিত-তরুবরস্ত পরিসরে, 
মদকল-কোকিল-কুজিত-মধুপবঙ্কারমনোহরে । 
নন্দনবিপিনে নিজকরিণী-বিরহানলেন সন্তপ্তো, +. - 
বিচরতি গজাধিপতিরৈরাবতনাম! | 

(গলিতকঃ। জানুভ্যাং স্থিত্বা ) 
কৃষ্ণদারচ্ছবির্োহয়ং দৃশ্বৃতে কাননশ্রিয়া । 
নবশম্তাবলোকায় কটাক্ষ ইব পাতিতঃ ॥ 

| ( বিলোক্য ) 

অয়মস্তিকমায়াস্তীং শিশুনা শুনপায়িন|। 
অনন্যৃষটস্তা মে মৃগীং কুদ্ধাং নিরীক্ষতে। (চর্চরী) 
সথরহূম্দরী জহণতরালম পীণুত্তগঘনথণী, 

খিরজোববণ তণুসরীরি হংসগই। 

গঅুজ্জলকাণণে মিঅলোঅণি ভমস্তে, 
দি পঞ্চ ? তহবিরহসমুদরস্তরে উত্তরহি মহু। 

এরাব্ত নামক গজরাঞ্জ নি হপ্তিনীর বিরহানলে সন্ত হইয়। নদনবনে 
বিচরণ করিতেছে। মদমত্ত কোকিলের কৃজন ও অলিকুলের বঙ্করে & নদ্দনবন 
মনোরম হইয়া উঠিয়াছে এবং নব নব কুস্মত্তবকে শোভিত বৃক্ষরাজির যা 
গরম রমসীয়তা ধারণ করিয়াছে। * 
(অনন্তর গলিতক নামন্ ,অতিনয়বিশেষ এবং জাগঘ় পাতন পূর্বক অবস্থান), 
এই যে রুফগারমস্ি দৃষ্ট হইতেছে, যোধ হইতেছে যেন কানন নবশস্ব- 

পার্থ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন। ( চতুদ্দিক্ দেখিয়া) স্তনপায়ী শাকের 
গৃহিত একটি মুগী নিকটে আগমন করিতেছে; উপরি-উক্ত কষ্চলার 
কেই নিরীক্ষণ করিতেছে। | 

(অনন্তর চ্টরীগীতি ) ০ দে 
বনি সুরসু্দরী ( অন্পর))। জঘনতরে বাহার গতি অলস ( মর বস হা 

নধর পীমোরত ও ঘন, ফিমি সথিরমৌবনা।ধাহার শরীর স্বশ এবং গতি হ হলি দেই ঘগবোচনা আক কি গণনবৎ নির্ঘল কাননে হা ১ [১ 



. ১২২০ কালিদাসের গ্রস্থাবঙী । 

(উপহ্ত্য অঞ্জলিং বন্ধা! ) 
ংহো৷ হরিণীপতে ! 

অপি দৃবানসি মম প্রিয়াং বনে, 
কথয়ামি তে তছুপলক্ষণং শৃু। 
পৃথুলোচনা সহচরী যখৈব তে, 
স্থতগ! তখৈব খলু সাপি বীক্ষ্যতে ॥ 

(বিলোক্য ) 
কথমনাদৃত্য মন্চনং কলত্রাভিমুখং স্থিতঃ ? সর্ববথা উপপদ্ভতে পরি 

ভবাম্পদং বিধিবিপর্য্যয়ঃ। যাবদম্যমবকাশমবগাহিস্কে। 
(পরিক্রম্য অবলোক্য চ) 

দৃটমুপলক্ষণং তস্য মার্গস্য। 
রক্তকদন্বঃ সোহয়ং প্রিয়া ঘণ্মাস্তশংসি যস্যেদম্। 

কুহ্বমমসমগ্রকেশর-বিষমমপি কৃতং শিখাভরণম্। 

( পরিক্রম্য অবলোক্য চ) 
তৎ কিং নু খলু শিলাভেদগতং নিতাস্তরজ্ঞমিদমালোক্যতে ? 

দেখিয়াছ? তাহার সংবাদ বলিয়া আমাকে বিরহলমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। 

( নিকটবর্তী হই অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক ) অহো হবরিণীপতে | তুমি কি এই' বন” 

মধ্যে আদার প্রিয়তদাকে দেখিয়াছ? তাহার পরিচয় দিতেছি; শ্রবণ কর। 

তোমার সহচরী এই হরিণী যেমন বিশালনয়না, আধার-পঁভগ। প্রিয়তমাও নিশা 

এপ । (ছৃ্িপাত পূর্বক) এ হরিণ যে আমার কথায় অনাদির করিয়া ভার 

অন্ধ হই অবস্থান করিল । যখন তাগ্যবিপর্ধ্যয় ঘটে। তখন এই প্রকার 

গার হইতে হয়। অতএব এখন অন্ত উপায় অব্াস্বন করি।
 

রি ( পরিকরষণ ও দর্শমপুর্বক ) | 

হো! ্রিরতঘা! যে গথে গমন করিয়াছেন, তাহার চি প্রাণ হইয়াছি। 
টি চুর ধা সরল বিরুগিত হইয়াছে, ইহাতেই বোধ হইতেছে 

নেই 
1 বর্ার গন হয়ছে, (কেন না, বর্ধা 

রি ক পি 



বিজ্রমোর্ববলী। ঠ২২% 

প্রতালেগী নায়ং হরিহতগজস্যামিফলবঃ, 

্কুলিলঃ স্যাদগ্নেহনমভিবৃষটং পুনরিদম্। 
অয়ে! রঞ্তাশোকস্তবকসমরাগো মণিরয়ং 

যমুদ্র্ত,ং পৃষ। ব্যবসিত ইবালম্থিতকরঃ ॥ 
এ আদাস্যে তাবৎ। 

( গ্রহণং নাটয়তি )- 
পণইণি-বদ্ধাসাইঅনো! বাহাউলণিঅণঅণজে। 
গমবই গহণে দুহিঅআ পরিভমই কিলামিঅবঅণআে| ॥ 

( দ্বিপদিকয়া উপ্ত্য গৃহীত্বা৷ আত্মগতম্) 
মন্দারপুশ্পৈরধিবাসিতায়াং, বস্যাঃ শিখায়াময়মর্পণীয়ঃ। 

সৈব প্রিয়া সংপ্রতি হুর্লভা মে, মৈবৈনমশ্ুপহতং করোমি । 
( ইতি উৎস্থজতি ) 

(নেপথ্যে ) বস! গৃহতাং, বস! গৃহাতামূ। 

 দর্পর্বক ) পিলাতঙ্লের মধ্যন্থ অতীব লোহিতবর্ণ এ কি দৃষ্ট হইতেছে? এই 

বট আপনার এ্রতায় সকল স্থান ব্যাপ্ত করিতেছে; ইহা ত সিংহকর্তৃক দিহত-: 
হী মাংসখণ্ড নহে) অগ্নির স্ফুলিঙ্গও নয়, কারণ, তয্পক্ষণ হইল বৃষ্িঘ্ারা! এই. 
বন অভিষিক্ত হইয়াছে; অয়ে ! এটি বক্তবর্ণ অশৌকন্তবকের টায় একটি ষণি। 
এই ধণি-গ্রহণে অভিলাধী হইয়া হু্য্য ষেন উহাকে তুলিয়া লইবার জন্ত আপনা 
দর (কিরণ) লথিত করিয়া দিয়াছে । হউক, ইহা গ্রহণ করি। £ 

(মণি গ্রহণ), -. 
্রণয়িনীলাতার্থ আশাধিক্য হেতু কাতর, বার্পাকুলনেত্ স্নানবঙ্গন শর: 

ইধিত হইয়। গহন্বনে পরিভ্রমণ করিতেছে। 
( ধিপদ্দিকা গীতির সহিত নিকটবর্তী হইয়া 

মণি গ্রহণপূর্বক আত্মগত ) এর 
পরি়তযার মঙ্জারপুত্প সুবাদিত কেশপাশে এই মণি ধারণযোগ্), 1 দঃ 

চি আমার গঙ্ছে তখন কেন আর অভষ্জলে এই “হবি ই? 
দি (হি নিক্ষেপ) 

| জপ ক: ০ বকর এ বা: ইতর গাই “ ১৯ নি 2884875 



১২২২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

সঙ্গমনীয়ো। মণিরিহ শৈলনুতা-চরণরাগযোনিরয়ম্। 

আবহতি ধার্য্যমাণঃ সঙগমমাণ্ড প্রিয়জনেন ॥ 

রাজা। (উর্ধমবলোক্য ) কো মামনুশান্তি ? (বিলোক্য ) কথং 

ডগবান্ মৃগরাজধারী ৷ ভগবন্, অনুগৃহীতোহহং অমুনা, উপদেশেন। (মণি 

মাদায় ) হংহো সঙ্গমমণে.! | 

"তথা বিমুক্তপ্য নিমগ্নমধ্যয়া, ভবিষ্যাসি ত্বং যদি লঙ্গমায় মে। 

_ ততঃ করিষ্তামি ভবন্তমাত্বনঃ, শিখামণিং বালমিবেন্দুমীশ্বরঃ | 

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ) তত কিং খলু কুস্থম-রহিতামপি লতামিমাং * 

গশ্ঠতা ময় রতিরুপলতভ্যতে ? অথবা স্থানে মম মনো! রমতে, ইয়ং হি 

তন্বী মেঘজলার্পল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুতিঃ, 

শুদ্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাঘিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্গমা | 

চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শবৈবিনা লক্ষ্যতে, 

চগ্তী মামবধূয় পা্দপতিতং যাত। প্রকুপ্যেব সা ॥ 

র যাবদস্যাং প্রিয়ামুকারিণ্যাং লতায়াং পরিষ্প্রণয়ী ভবামি। 

বনি) গরিরিনন্দিনীর চরণরাগ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে ; ইহা ধারণ করিলে 

আণ প্রিয়জনের সহিত মিলন ঘটে । * 

রাা। (উর্ধদিকে দর্শনপূর্বক ) আমাকে কে উপদেশ দিতেছে? (দেখিয়া) 

একি! তগবান্ চন্রদেব? তগবন্! এই উপদেশ দ্বারা অন্গৃহীত হইঙলাম। 

(ৰণি গ্রহণপুর্বক ) অহো! সঙ্গমমণে ! আমি এখন ক্ষীণকটি প্রিয়তমা কর্তৃক 

.গররিত্যক্ত হইয়াছি। যদি তুমি আমার সহিত তীহাঁ্দ মিলনের হেতুতৃত হও) 

তাহা হইলে মহেস্বর যেমন চক্জকলাকে মন্তকে ধার করিয়াছে, আমিও তোমাকে 

'লেইয়প শিখামণি করিয়া রাখিব। র 

.5(পরিক্রমণ 'ও অবলোকন পূর্বক) এই যে লতাটি দেখিতেছি, ইহাতে 

শুপোদগষ নাই) তথাপি ইহা দর্শনে আমার প্রীতির হইতেছে ৮ 
চা 

লামার নন বে ইহাতে আসক্ত হইয়াছে। ইহা যুজিমুজ । ॥ ঃ 

। 4 

পায় 1 যে, অশ্রবারি দ্বারা অধরদেশ 
'গয 'মেখগলে আর্জ.হওয়াতে বোধ হইতেছে যেগ। 

? রা 4 টি মি ; ও দি ও গরু 

+ ই 8 1 
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। 

বন্রমোববশ | ১ 

লএ! পেকৃখ বিধহিঅএ ভবামি, 
জই বিহিজো এ পুণু তহিং পাবিমি। 

তা রঞেবি ণ করেমি শিশ্ত্তী, 

পুুণ ই মেক্সই তাহ কতন্তী ॥ 
( ইতি চর্চরিকয়া উপস্ত্য লতামালিঙ্গতি) 
( ততস্তদীয়স্থানমাক্রম্যৈৰ প্রবিষৌর্ববশী ) 

রাজা। (নিমীলিতাক্ষং স্পর্শং নাটযিত্বা) অব! বগা 

 পপর্াদিব নির্ববতং মে হৃদয়ং ন পুনরন্তি বিশ্বাস: । কত! 
সমর্থয়ে যত প্রথমং প্রিয়াং প্রতি, ক্ষণেন তন্মে পরিবর্তৃতেহগ্তথা। 

অতো বিনিদ্রে সহস। বিলোচনে, করোমি ন স্পর্শবিভাবিততপ্রিয়ঃ ॥ 
( শনৈরত্মীলা চক্ষুধী ) কথং সত্যমেবোর্ববশী ! 

( ইতি মৃচ্ছিতঃ পততি ) : 

বাঘ হইয়া রহিয়াছে । আমি চরণে পড়িলেও কোপবতী আমার প্রিয়তমা 
1ববশে 'যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া! চলিয়া যান। এই লতিকাকে সেইরূপ: 
1ধ হইতেছে। (আমার,ষেন বোধ হইতেছে, আমার প্রিয়তমাই এই লতিকান 

'গ অবস্থিতি করিতেছেন )। অতএব এই ্রিয়তমানৃকারিশী লতিকাে! 
নিন করি। হে লতিকে! দেখ, যদি দৈববশে তোমাকে প্রাপ্ত হই, তাহা 
ইন্সে আমার হায় সুস্থ হয়।' তাহা হইলে আর আমাকে এই অরণ্যে শরণ 
রিতে হয় না; পুন্রায় আর আমি জীবনান্তকারিদী এ রা 
নে প্রবেশ করিতে দিব নী | 

(এই বিয়া চর্চরিকা গতির সহিত নিকটবন্তী হইযা লতিকাকে দানি) ). 
(সেই স্থান আক্রমণপূর্বক উর্বনীর প্রবেশ) নন 

রাঙগা। (নেত্র নিমীলন পূর্বক শপর্শন্খ অভিনয় করিয়া) অয! এ 
[ার শর্শ করিলে যেন্ধূপ আনদাবোধ 'হয়। এই লতাম্পর্পেও আমার সেই? 
গাদদসঞ্চার হইতেছে। "তথাপি কিন্ত বিশ্বাস জ্সিতেছে না। ক ডি 



২৪ 'কালিদাদের গ্রঙ্থাথলী । 

উবর্ব। সমস্সসহু সমস্সসছ মছারাজো।। 

রাজা। (সংজ্ঞাং লক) প্রি ! অয জীবিতদ্। 

বদ্বিয়োগভবে চণ্ডি। ছয় তমসি মজ্জত।। 

দিষ্টযা প্রত্যুপলন্ধাদি চেতনেব গজন্ুনা,। 

উর্বব। মরিস মন্তরাতআো, জং মএ কোবরমং পাদাএ অবখন্তরং 

'পাবিদৌ মহারাআ 1 

রাজা । নাহং প্রসাদয়িতব্য্য়া, ত্বদর্শনেন প্রসঙ্লো মে সবান্থান্ত 

স্বাত্মা ; তৎ কথয়, কথমিয়ন্তং কালং ময়া বিরহিত স্থিতামি ? 

( অনস্তরে চর্চরী ) 
মোরা-পরহুঅ-হংসরহঙ্গং, অলিগঅপববঅসরিঅকুরজং। 

তুজবঝহ কারণ রঞ্ তমস্তে, কো গহ পুচ্ছিন মঞ্জি রোনন্তে ॥ 

উর্দ। এববং অন্তকরণেপচ্চক্রবীকিদবুত্বস্তো মহারাজো। 

রাজা । প্রিয়ে! অন্তঃকরণমিভি ন খলু অবগচ্ছামি। 

__._._______ লাঁ্ঠর্ল্্্ 

উর্ধ। মহারা ! আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন। 

স্বান্ধা। (চেতন হইয়া ) প্রিয়তমে ! অন্ত পুনত্ধীবিত হইলাম। হেচগডি! 

আমি তোষার বিচ্ছেদে অন্ধকারে নিম হইয়াছিলাম ; মৃতব্যক্তি যেমন চেড়না 

লাড় করে, আমিও সৌতাগ্যবশে সেইরপ তোমাকে প্রা হইঘাম। 

| উর্ধা। মহারাদ ! ক্ষমা করুন, সাদি রোষবশে আপনাকে অগ্ভএকার 

:(বিষমৃশ ) অবস্থায় ফেলিয়াছিলাম | রর 

1 বান্া। আমাকে প্রন করিতে হইবে না তোমাকে দর্শন করিযাই 

ূ 
আমাকে পরিত্যাগ 



, বিক্রমোর্ববশী নি ১২৪৫ 

৫ 

উর্ব্ব। ন্গাছ মহারাযে ! পুরা ভঅবদা মহাসেণেণ সাসদং কুমার- 
বং গেহিঅ, অঅং সঅলকলুসো৷ নাম গন্ধমাদনকচ্ছো অঙ্ফািমো, 
কিদাঅ অখিদী। 

রাজা। কীদৃশী? 
উর্্ব। জা কিল ইখিয়া ইমং পদেসং 'আগুমিস্সদি স! লদাভাএ 

প্রিণদরূমা ভবিস্পদি ; গোরীচরণরাঅনস্তবং মণিং বজ্জিঅ অ জদাভাঅং 
মুকিদূসদি তি।তদো অহং গুরুলাবসংমুঢ়-হিমআ। সির | 

অন্ধাকাজণ-পরিহরণীজং কুমারবণং পবিট্রা; পবেসাণস্তরংস কাণণোবস্ত-. 
বত্তিন! লদদাভাএণ পরিণদং মে রূঅং। 

রাজ।। প্রিয়ে! সর্বরমুপপন্নম্। 

রতিখেদম্বগুমপি মাং শয়লে যা মন্যসে প্রবাসগতম্ । 

স! ত্বমিহৈতদবস্থং কথং সহেথাশ্চিরবিয়োগম্॥ 
ইদঞ্চেতৎ যথাকথিতং সঙ্গমনিমিত্তং পুনরূপলব্বপ্রভাবমন্মাতিঃ। 

(ইতি মণিং দর্শয়তি ) 

উর্ব। মহারা্! শ্রবণ করুনূ। পূর্বকালে ভগবান্ কার্তিকের শাস্বত.. 
মারব্রত গ্রহণপূর্বক সকলকনুষ-নাশক এই গন্ধমাদন-প্ান্তে জাসিয়া অবস্থিতি . 
রিয়াছিলেন। | ৰ 

রাঙগা। কি্পপ? | 

উর্ধ। যে কোন রী এই স্থানে আগমন করিবে, তাহাকেই নতিকারগে 
রিণত হইতে হইবে । গৌরীর পাদরাগজাত হণি ভিন্ন তাহার মুক্তি হইবে 
না। আমি গুরুদেবের অভিপাপবশে বিমুগ্ধ হইয়া। সেই দেবনিনয়ম বিশ্কৃত 
ইইরাছিলাম এবং নারীঞ্জনের পরিত্যঙ্য এই কুমারবনে প্রবেশ করি। তৎপর, 
দপরান্তে আমার অঙ্গষষ্টি লতিকারূণপে পরিণত হয়। , রর 

রাজা। প্রিয়তমে ! সকলই ঠিক। আমি রতিজনিত পরিশ্রমে শহ্যাতলে 
মিডিত থাকিলেও তুমি আমাকে. বিদেশগত বিবেচনা! করিতে? স্তর, এই, 
ধকএযপ অবস্থায় পদ্য! ভুমি আমার চিরবিরহ কি প্রকারে সহ ফয়িয়া; 
কেপ মই শাহের খানের হে ই 



৯২২৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

উর্ব। কধং আক্ষো, সঙগমণীজো অনং মণী ! অদো জ্জেব মহারাএ, 
আলিঙ্গিদজ্জেব পইদিখন্ষি সংবৃত্তা। 

রাজা। ( ললাটে মণিং সঙ্গিবেশ্া ) 

স্কুরতা বিচ্ছুরিতমিদং রাগেণ মণের্ললাটনিহিতম্ত। 

রিয়মূহতি মুখং তে বালাতপরস্তকমলস্য ॥ 
উর্ব। পিঅংবদ! মহস্তো কৃথু কালোঅন্ধাণং পইট্ঠাণদো ণিগ্ 

গদ্দাণং, কদাই অসুইস্সন্তি পইদীো ; তা এহি গচ্ছন্ধ। 
রাজা। যদাহ ভবতী। ( ইতি উত্তিষ্ঠতঃ )। * 
উর্বব। অধ কধং উপ মহারাজ গন্তং ইচ্ছদি ? 

বাজা।* অচিরপ্রভাবিলসিতৈঃ পতাকিনা, 
স্বরকান্মুকাভিনবচিত্রশোতিনা । 

গমিত্তেন খেলগমনে ! বিমানতাং, 

নয় মাং নবেন বসতিং পয়োমুচা ॥ 

উর্ব। এ যে'সজ্মনীয় মণি, সেই নিমিতই মহারাজ যেমন আলির 

করিয়াছেন, অমনি আমি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। 

রাঁজা। (উর্ধশীর ললাটদেশে মণি রাখিয়া) প্রিয়তমে ! ্লাটীপিত 

মণির সমুজ্ছল রশ্লিমালায় তোমার বদনমগল পরিব্যাণ হওয়াতে যেন তরুণ 

অরুণ-ফিরাণে লোহিতবর্ণপন্মের শোভা ধারণ করিয়াছে । 

উর্ব। হে প্রিয়র্ভাবিন্! বহুদিন হইল, আমরা 'প্রতিষ্ঠাননগরী হইতে বহি 

অর্ত হইয়াছি, হুতরাং গ্রজাপুঞ্জ অহুয়াপবরশ হইতে পারে) অতএব চু 

আশু আমরা তথায় যাই। 

রাজ।। ০৮০০০ 

(এই বলা গাজোখান? 

উম । | লে কান গণ ই 

পান্টি ্ৎবিলাগরগ গাকাযূ্ত ই্রধাগ 
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পাবিঅলহঅরিস্গআো পুলঅপসাহিঅ-অঙ্গ । 
সেচ্ছাপত্তবিমাণআো বিহরই হংসুআণতো| ॥ 

[ ইতি খগুধারয় নিঙ্ঞান্তে। 
চতুর্থোবস্কঃ সমাণঃ। | 

রাও 

পর্চমোইক২| 

(ততঃ গ্রবিশতি হুট বিদূষকঃ ) 
বিদু। হীহীভোভো! দিট্টিমা চিরসূস্ কালস্স্ উন্জসীসহাতো 

তথতবং রাআ, পন্দগবণক্পমূহেস্বং পদেসেহ্থং বিহরিঅ পড়িণিউত্তো ণঅরং ৃ 
দাণিং মকজ্জাপুসাসণে পইদিমগুলং অপুরজ্জঅন্তো রজ্জং করেদি। আং ! 
ন্তানঅং বজ্জিঅ ণ সে কিম্পি দোঅধীঅং ) অজ্জ দিধিবিসেসো ত্তি 
তমবদীণং গঙ্গাজউপাগং সলিলেম্ং দেঈএ সহ কিদাহিসেআো সংপদং 
উ্আরিঅং পবিট্টো; তা জাব অলঙ্গরণীঅমাণস্স অক্গাগুলেঅণমন্ল- 
তাঈ ভাছুআ হোমি। * 

ইংযুবক সহচরীর সহিত মিলিত ও রোমাঞ্চিতদেহ হইয়া স্বেচ্ছালন্ বিমানে 
মারোহণপূর্বক ভ্রমণ করিতেছে ।”* 

এই খধারা গান করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান । 

(আপন্দগ্রফুল্প বিদুষকের প্রবেশ ) 
বিছু। হীহীভো ভো! সৌভাগ্যবশে মাননীয় মহারাল উর্যমীর সহিত 

'দনকাননাদি নানাস্থানে বিহার করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন । +প তিনি আপনার কার্য্যে নিরত হইয়া: ্ক্ৃতিপুঞজের মনোরঞনপুর্াক রাজ্য 
পি করিতেছেন। এখন বন্ধন ব্যতীত আর ফিছুই উহার শোকের কারণ 
1ই। আছি ফোন বিশেষ তিথি? দেবী অন্ত তগবভী জাহবী ও বুম 
লে নপব পবাৃহে বেশ করিয়াছেন সং তিনি অন্কারে 
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১২২৮ কালিবাসের গ্স্থাবলী। 

(নেপথ্যে) হন্দী! হন্দী! এসে জলম্তরত্ব-তালবেন্তপিধাণং ণিকি 
খবিঅ বীঅমাণো অচ্ছরাবিরহিদেণ মউলিরঅণদাএ পয়োইদো মা 

আমিসসন্কিণ! গিছ্ধেগ আক্খিত্ো । 

বিদু। (আকণ্য ) অচ্চাহিদং, পরমবহুমদো কৃখু সো! বঅস্মস্: 

সঙগমণীআ ণাম চুড়ামণী; অদেো। কৃখু অসমত্তপেবচ্ছো। জ্জেব তত্তভব 
আসণাদে! জ্জেব উ্থিদে।, তা পাসপলিবতী হোমি। 

ইতি নিষ্ধান্ত: বৈ ্নিজান [ ইতি নি্ান্ত 

(ততঃ প্রবিশতি রাজ! সুভশ্চ কঞ্চুকিএরেচকৌ পরিজনশ্চ ) 
রাজা ।* রেচক! রেচক ! | 

আত্মনো বধমাহর্তা ক্কাসৌ বিহগতস্করঃ। 
যেন তত প্রথমং স্তেয়ং গোণ্ড,রেব গৃহে কৃতম্ ॥ 

রেচকঃ। এসো অগ্গমুহলগ্গহেমসৃত্তেণ মণিণা অণুরজ্জঅস্তে! বিত 

আআসং পরিবভমদ্দি। 

নেপধ্যে। হা ধিক! হা ধিক! উর্বশী-বিরহিত্ব মহীরাঙ্জ যে সময়ে নি। 

মস্তকদেশে মণি স্থাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে উজ্জল মণিটি রক্তবর্ণ তালব্য 

আর্ত ছিল, ছুব্ত গৃ আমিবখও বিবেচনায় তাহা আকর্ষনপূর্বক লই 

প্রস্থান করিল। 

বিদু। (শ্রবণ করিয়া) এ যে অত্যন্ত দারণ সটন। ঘটিয়াছে। মেই 

স্সহ্নষণীয় ষণিটি বয়ন্তের অত্যন্ত প্রিয়বন্ত ; (উহা অ্পহত হওয়াতে) মহারাং 

(ষেশতৃষা শুবিত্ত্ত হইতে না হইতেই আসন হইতে উঠিয়াছেন ; অতএব আর 

গিয়া তাহার পার্খশহচর হই । [গরস্থা 

(রাজা, সত, কঞচুকী, রেচক (কিরাত ) ও পরিজনগণের প্রবেশ) 

এমাজা। রেচক! রেছক ! সেই বিহখতঙ্কর ঠ বে 

পাশ সে প্রথমে রক্ষকের গৃহেই চুরি 
রঃ 

দেখ রাগে (চে) বারা রর 
৪ ১উহার জারি ৃ লি করিতে 
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রাজা। পশ্যাম্যেনম্।' | 

অসৌ মুখালম্থিতহেমসূত্রং, বিভ্রন্ মণিং মণ্ুলশীত্তচারঃ। .. 
অলাতচক্র-প্রতিমং বিহল্তদ্রাগলেখাবলয়ং তনোতি ॥... 
কথয়, কিং খলু অত্র কর্তব্যম্ ? | 

ব্দি। ভো! অলং এখ ধিণাএ, এসো অবরাহী সাসণীয়ো। ' 
রাজা। সম্যগাহ ভবান্, ধঙ্ুধ নুস্তাবৎ | 

পরিজনঃ। জং ভট্টা আগবের্ি। 
[ ইতি নিক্ষাস্তঃ। 

রাজা। ন ৪ হি বিহগাধমঃ | 

বিদু। ইদো ইদেো দক্ষিণন্তরেণ চলিদো সউণহদাসো। 
রাজা । (দৃষ্ট1) ইদানীম্-_ 

প্রভাপল্লবিতেনাসৌ, করোতি মণিন] খগঃ। 
অশোকম্তবকেনেব দিও মুখস্ঠাবতংসকম্ ॥ 

( ততঃ প্রবিশতি ধনুহৃস্তা যবনী ) 

যবনী। ভট্টা! এদং সসরং চাবং। 

রাজা। উহাকে দেখিতে পাইতেছি। উহার চুতে স্তর বিদষিত 
রহিয্াছে ॥ এ পক্ষী চক্রাকৃতি অলত্ত অঙ্গারের ন্যায় যগ্ুলাকারে ভ্রমণ করিতে 
করিতে রক্তবর্ণ রেখাবলয় বিস্তার করিতেছে $ বল দেখি, এখন কি করা যায়? 

বিদু। আর করুণুর প্রয়োজন নাই, এই অপরাধীকে দণডগ্রদান ন্ 
কর্তব্য |. 

রাজা। তুমি যু্তিসঙ্নত কথাই বলিয়া ৷ ধন্থ, ধু কোথায়? 
পরি। মহারাজের যেন্ধূপ আজ্ঞা । | | পরিজনের অর্থান। 
রাজা। আর ত সেই বিহগাধম দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। 
বিদ[। এ ধে সেই বিহগাধম দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইতেছে। রঃ 
রাজা। (দেখিয়া) মণির প্রভার এখন বিহগাধষের কান্তি যেন ব্রা 

হইতেছে ॥ মণির রে বোধ হইতেছে, যেন অশোকঘবকে দিগরনারি ক 
ছুণ রচিত হইয়াছে: |. 

, দা:8এ রর রা বীর দেশ), ্  

বারা পর পান ঘস্ ৫৪:87 চে 
তরী 12145 



১২৩০ কালিদাসের গ্স্থাবলী। 

রাজ1। কিমিদানীং ধনুষা ? বাণপথাতীতঃ ক্রুব্যভোক্দনঃ। তথা হি-- 

আভাতি মণিবিশেষো দূরমিদানীং পতত্রিণা নীতঃ। 

নক্তমিব লোহিতাঙগ: পুরুষ-নচ্ছেদ-সংপৃকতঃ ॥ 

আর্ধ্য তালব্য ! 

কথ্চুকী। আজ্ঞাপয়তু দেব; 

.. ব্াজ।। মছচনাছুসস্তাং ং নাগরিকাঃ, সায়ং নিবাসবৃক্ষাগ্রে বিচীয়তাং 

| 'বিহ্গাধমঃ । 

কথু। বধাজ্ঞাপয়তি দেবঃ | 
[ ইতি নিষ্ছান্তঃ। 

বিদু। ভো! বিসমীঅছু ভবং.সম্পদং কহিং গান মণিবু্তীলতো 

.ভবদো সাসনাদে। মুঞ্ষিস্সদি ? 

(ইতি উপবিশতঃ ) 

রাজা। বয়স ! 

রত্ুমিতি ন মে তশ্মিন্ মণো প্রয়াসে। বিহঙগমাক্ষিত্তে। 
্রিয়য়া তেনাম্মি সথে ! সঙ্গমনীয়েন সঙ্গ মিতঃ 

রাজা । এখন আর শরাপনে ফল কি? গৃএ বাণপথের অতিক্রান্ত হইয়াছে। 

বদ্দিও বিহগাধম মণিটি লইয়! দূরে প্রস্থান করিয়াছে? তথাপি এ মণি রজনীখোগে 

গাড়মেঘাবৃত ফঙ্গলগ্রহের ন্তার শোভা পাইতেছে ।" আর্ধ্য তালব্য! 

ক%ু। দেব! অনুমতি করুন। 

রাগা। আমার কথামুসারে নাগরিকদিগকে বল, সন্ধ্যার সয় এ বিহগা- 

ধধকে ঘেন বঙ্গের অগ্রভাগে অযেধণ করে। 

কছু। চি যেরূপ আজা । মী না 

ধিদু। মহারাজ এখন বিশ্রাম করুন।-এ মণিতক্ষর বিহ্গাধম কোথায় গিয়া 

নানার শাস্ন হইতে পরিতরাথ গাইবে? 
( উদ্ধয়ের উপবেশন ) 

বহন নল হরণ ফিল) 
কিন্তু উহা! রযববিশেধ 

জা & নু গাইডেছি। তাছি। নহে। এ 



:  বিক্রমোর্বশী। 

( ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী ) 
কঞ্চুকী। জয়তি জয়তি দেবঃ | ৃ 
অনেন নিভিয্নতনুঃ স বধ্যো রোষেণ মাগণতাং গতেন। 
প্রাপ্তাপরাধোচিতমস্তরীক্ষাৎ সমৌলিরত্বঃ পতিতঃ পত্রী ॥ 

সর্ধেবে। ( বিন্ময়ং রূপয়স্তি )। 
কচু । অভিপ্রক্ষালিতোহয়ং মণিঃ কন্মৈ ? 
রাজা। রেচক! গচ্ছ, কে ক 
কিরাতঃ। জং ভটটা আগবেদি। 

[ ইতি মণিদামায়-নিঙ্গগন্ত; 
রাজা। (তালব্যং প্রতি) আর্য! জানাতি ভবান্ কন্তায়ং বাণ ইতি. 
কগু। নামাঙ্কিতো দৃশ্যতে, নাত্র মে বর্ণবিভাবনসহা দৃষিঃ। 
রাজা। তুছুপশ্লেষয় শরং যাবন্লিরূপায়ামি। 
বিদু। কিং ভবং বিআরেদি ? 

রী 

০০ 

(কঞ্চকীর প্রবেশ) 
ক। মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক, আপনার ক্রোধ বাণ পে পরিণত হইয়! এই পক্ষীর অঙ্গ ভেদ করাতে ছুর্ত অপরাধের উপযুক্ত কম 

: গাইঠা শিরোরদ্বের পহিত আকাশ হইতে ভূপতিত হুইয়াছে। 
( ইহ! শুনিয়! সকলের বিন্বয় প্রকাশ ) | 

ক%ু। এই মণিটি ধৌত করা হইয়াছে, এখন কাহাকে প্রদান করিব ও 
রাজা। রেচক! মাও, উহ! কোষপেটকের মধ্যে স্থাপন কর। 
রেচক। মহারাজের যেয়প অন্গুমতি। | 

[ মণি লইয়া রেচকের প্রস্থান । 
গাজা। (তালব্যের দিকে নেত্রপাত করিয়া!) জারধ্য! এই বাণ কাহার, 

দেখ দেখি। | ॥ দহ 
ব। নামাক্ষর অন্কিত দেখা যাইতেছে, অস্ধিত অক্ষর দেখিয়া £নির্। 

তে পা, আমার এমন,দুইিকি নাই। ৯১. 
. রাজা।, বাণাটিলমার দিকটে: ধারগ কর। আরি নিক অনলি 3 
বি । ্গাপাি 74788৮৬৮৮৯৬: 



১২৭, কালিদাসের গ্রন্থাবলী । 

॥ শৃগু ভাব প্রহ্ত,র্নামাক্ষরাণি। 

বিদু। অবহিদো ক্ষি। 
রাজা। (বাচয়তি। ) 

উর্ববশীসস্তবন্তায়মৈলসূনোধ নুদ্মতঃ | 
কুমারম্যাযুযো বাণঃ সংহর্তা ছিষদায়ুষাম্ ॥ 

ব্দূ। ৮ উট বডি ভবং 

রাজা। কথমেজ 1 সখে! সটনযত্র নৈমেযেয়সত্তাদবিযুক্তোহহ- 

মুরবস্থা; ন. কদাচিদপি তত্রভবতী গর্াবিভূ ভল্মোহদাপ্যুপলক্ষিতা ; 

কুভ এব প্রসূতিঃ ? কিন্ত, | 
আনীলচুচুকাগ্রং লবলীফলপাত্রাননচ্হায়ম্। 

' কতিচিদহানি শরীরং শ্লথবলয়মিবাভবত্তস্তাঃ ॥ 

বিদু। মা ভবং মাণুসীধণ্মং উববমীএ সম্ভাবেছু; পভীবগুটাইং 

দেবচরিদাইং। 

' পাজা। অন্ত তাবদেবং, যথাহ ভবান্। পুজসংবরণে কিমিব কারণং 

তল্তাঃ। 

বিদু। মা বুড়টিং মং রাজা পরিহরিসস্দিি | 

রাজ।। প্রহারকারীর নামাক্ষর শ্রবণ কর। 

বিদু। অবহিত হইলাম । 

রাজা । (পাঠ করিতে লাগিলেন ) উর্কশীগর্ভজাত, শক্রগণের আস্ত, 

থ্রধাননন “নু নামক কুমারের এই শর। 

- বিছু। সৌন্াগ্যবশে আপনি পুত্র ঘারা সংবন্ধিত হইলেন। 

রাজা। ইহাীরপ? সথে! ক্গণকানমান্্ উর্বসীর সহিত আমার বিচ্ছে 

টরাছিল) আমি ত কখনই উর্বশীর গর্ভলক্ষণ দৃষ্টিগোচর করি নাই? তে 

দিনকরমান শ্রিরতঘার চুটুকাএদেশকিফিৎ, নীলবর্ণ এবং মুখের কান্তি লবশী 

৯৫০ বলয়ের স্থায় শিখি দেখিয়াছিনাম। 



বিজ্রমোর্ববশী | ১২৩% 

, রাজ! । কৃতং পরিহাসেন; চিন্ত্যতাম্। 

বিদু। কে! দেব্বরহস্সাইং চিস্তিস্সদি ? 
(প্রবিশ্য কঞ্চুকী ) 

কঞ্চু। জয়তি জয়তি দেবঃ, এষা খলু চ্যবনাশ্রমাদ্ভার্গবী কুমার- 
মাদায় আয়াতা তাপসী দেবং ভ্রটমচ্ছতি। 

রাজা। উভয়মপি মবিলম্বং প্রবেশয়। 
কঞ্চু। তথা। - হত নিজ্গান্তঃ। 

(তাপনীসহিতং কুমারমাদায় পুনং প্রবিশ্য কুকী ) 

বিদু। ণং কৃখু এসো খত্তিঅকুমারো ; জস্স পামক্কিদো! গিদ্ধতক্ধ- 

বেহী ণারাঝো উনলন্ধো( তধা হি ভবদে বু অণুকরেদি। 

রাজা। এবমেতত। 

বাম্পায়তে নিপতিতা মম দৃষ্টিরস্মিন্, বাৎসল্যবন্ধি হাদয়ং মনসঃ প্রসাদঃ। 

মগ্লাতবেপথুতিরুজি ঝতধৈরয্যত্তমিচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরব,মজৈঃ॥ 

রাজা। এখন পরিহাসের স্ময় নয়, হেতু চিন্তা কর। 

বিঢু। দেবরহস্ত বুঝিতে কে সমর্থ? 

(কঞ্চুকীর প্রবেশ ) 
ক%। মহারাজের জয় হউক, মহারাঞ্জের গয় হউক, চ্যবন খষির আশ্রম, 

হইতে একটি বালক দমভিব্যাহায়ে ভার্গবী-না়ী তাগসী মহারাজের সহিত া্গাৎ 

করিতে উপস্থিত হইয়াছেন । 
বাজা। শীঘ্র দুইনকৈই লইয়! আইস। 

কধু। মহারাজের বেপপ অনুমতি । [ খাুকীর প্রস্থাদ। 

( তাপসী সহিত কুমারকে লইয়া কঞুকীর পুনঃ পবৈশ ) 

বিদৃ। গৃঙলক্ষ্যতেদী বাণে যাহার নাম অক্কিত আছে। নিশ্চয়ই এই গেই 

নিক ক্ষতিয়কুমার। এই কুমার মহারান্ধের অনেক অন্থকরণ করিতেছে ( রর 

[জের সহিত ইহার অনেক সাধৃপ্ত দেখা যাইতেছে )। 

রাজা। এ কথা সত্য) কেন না আমার চচ্ষু ইহার উগর* পতিত থা 

পে পরিপূর্ণ হইতেছে, হয় বাৎসল্যরসে আন্ত হইকেছে। মন গ্রুদধ হই 

টিতেছে এবং অধীর হইয়া ্রকশ্িক অনি দ্বারা ইহাকে সগেহে 'জািগগ 
মতে খাসম। হইতেছে | 



১২৩৪ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

কু । "এবং স্থীয়তাম্। (তাপসীকুমারৌ যথোচিতং স্থিতৌ )।, 
রাজা । ( উপহ্ত্য ) ভগবতি ! অভিবাদয়ে । 

তাপ। মহারাঅ! সোমবংসং ধারঅন্তো হোহি। (আত্ুগ্রতম্) 
ভো! ইমিণা অকধিদোবি বিগধোদোজ্জেব ইমস্স রাএসিণে অন্তণো 

 আরসো সম্বন্ধো। (প্রকাশম্) জাদ! পণম গুরুং। 
( কুম্মারে বাম্পগর্ভমঞ্জলিং বন্ধা প্রণমতি) 

রাজা । বৎস! আয়ুযান্ ভব 

কুমা। (স্পর্শং রূপয়িত্বা স্বগতম্) 

যদি হার্দমিদং শ্রুত্ব! পিতা মমায়ং স্থুতোইহমস্তেতি। 
উৎসঙ্গে বৃদ্ধানাং গুরুষু ভবেৎ কীদৃশঃ সনেহঃ ॥ 

রাজা। ভগবতি ! কিমাগমনপ্রয়োজনম্ ? 
তাপ। স্ত্বণাছ্ মহারাআ, এসে! দীহাউ উব্বসীএ জাদমেত্তে। জ্জেব 

_কিম্পি গিমিত্তং পেক্খিশ মম হথে ঘ্রাসীকিদো, জধা খত্তিঅস্ন কুলীণঅ- 
স্স জাদকগ্মাদিবিধাণং, তং সে ত্খভবদা চবণেণ সববং অণুট্হিং) দাণিং 

 গহিদবিজ্জো। ধণুবেবএ অ বিণীদে1। 
কঞ্চু। (তাপসী ও কুমারকে উদ্দেশ পূর্বক ) এই প্রকারে অবস্থান করুন। 

(তাপসী ও কুমারের যথাযথভাবে অবস্থিতি ) + 

রাজা। ( সমীপবর্তী হইয়া) তগগবতি! আপনাকে অতিবাদন করি। 

তাপ। মহারাপ্প| সোমবংশ ধারণ করুন। (গত) কেহ না বণিয়া 

“দিলেও মহারাঞ্জের সহিত ইহার ওরলনন্ব্ধ বুঝা যাইতেছে। (প্রকান্থে কুধারকে 

লক্ষ্য করিয়া! ) ধস! পিতাকে বন্দন। কর। 

( বাপপুর্ণ অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কুমার কর্তৃক রাজাকে প্রণাম ) 

রাজা। বৎস! দীর্ঘদীবী হও।. 

কুমার। (তপর্শসুখ অনুভব পূর্বক ন্দাঝ়ুগত ) ইনি পিতা। আমি গু এই 

কথা শ্রবণে যদি এরূপ প্রেষসঞ্চার হয়, তাহা হইলে জনক-জননীর 
অঙ্ে মবন্তিত 

শিবিগের যে কি পরক্ষায গিরি রা পারি 
না। 
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রাজা। সনাথঃ খলু সংববততঃ। 
* তাপ। অজ্জ পুপ ৮টি ইসিকুমারএহিং সহ গদে? 

ইমিণা অস্সমবাস-বিরুদ্ধং সমাঅরিদং। 
বিদি। কধং বিঅ? 

তাপ। গহিদামিসে! কি গিদ্ধো অস্সমপাদবসিহরে ণিলীঅমাণো 
রক্খীকিদে| বাণস্স। 

রাজা। ততস্ততঃ ? 

তাপ। তে! উঅলদ্ববুত্তস্তেণ ভঅৰদা! অহং সমাদিট্া; শি্লাদেহি 
এদং উববনীহত্তে প্রাসং তি; তা ইচ্ছামি উব্বসীং পেক্খিছুং। 

রাজা। আসনমনুগৃহাতু ভবততী। 

( প্রেষ্যোপনীতয়োরারনয়োরুপবিষ্ৌ ) 

আর্য তালব্য ! উর্বশী উচ্যন্তাম্। 

কথু। তথা। [ ইতি নিজ্কান্তঃ। 

জাতকর্মাদি সংস্কার যে ভাবে সম্পাদন করিতে হয়, মহধি চ্যবন তাহা! যখাষধ 
শিপন করিয়াছেন। কুমান্ধ এখন ধনুর্কেদে সুশিক্ষিত হইয়। ক্ৃতবিদ্ক হরাছে | 

রাঙজা। উত্তম | « 

ন্তাপ। অস্ত ফল, ফুল, সমিধ ও কুশ সংগ্রহের জন্য মুনিকুমারদিগের খা 
বনে গমন করিয়া এই বালক প্রমবিুদ্ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। 

বিদু। কি প্রকারখ্ 

তাপ। একটি গৃধ একথণ্ড মাংস মুখে লইয়া আশ্রমতরুর অগ্রদেশে উপবিষ্ট 
হইয়াছিল, এই কুমার তাহাকে বাণলক্ষ্য করিয়াছে। 

যাজ।। তার পর; তার পর? 

তাপ। তৎপরে ভগবান্ চ্যবন এই ঘটল! শ্রবণে আধার প্রতি. স্থধতি | 
দেন যে) এই গচ্ছিত বস্ত ( শিশুকে ) উর্বশীর হস্তে প্রদান কর। এই; নি 

উর্বণীকে দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা! । ১? 

 রাজা। তগবতি | আসন গ্রহণ করুন। (তাপসী ও কুমার উতর উন 
বেখন ) আরম) তালব্য| উর্ধশীকে আহ্বান কর। . . . টা 

ক মহারাজের বেয়প পাজা। .-. [কুছ্রীর এরা 



৩৬ কালিদাসের গ্স্থীবলী। 
রাজা। এহোহি বস! 

সর্ববাঙ্গীনঃ স্পর্শ; হৃতন্ত কিল তেন মামুপনতেন। 
প্রহলাদয়স্ব তাবচ্চজ্্রকরপ্চন্দ্রকাস্তমিৰ ॥ 

তাপ। জাদ! ণন্দেহি পিদরং। 

( কুমারে৷ রাজানমুপসর্পতি ) 
রাজা। (আলিঙ্গ্য ) বস! প্রিয়সখং ব্রাঙ্মণমবিশঙ্কিতে। বন্দন্ব। 
বিদু। কিংত্তি মে সঙ্কদি? অস্সমবাদপরিচিদা এদস্স সাহামিআ। 
কুমা। ( সম্মিতম্) তাত! বন্দে। 

বিদু। সোথখি ভোছু দে, বডডছু ভবং। 

(ততঃ প্রবিশতি উর্বশী কঞ্চুকী চ) 
কঞু। ইত ইতো৷ ভবতী। 
উর্ব। (অবলোক্য চ) কো ণু কৃখু এসো কণঅবীঠোববিটো, 

মহারাএণ সংজমীঅমাণসিহগুজো চিট্ঠদি ? ( ভাপসীং দৃষট1) অন্ধহে ! 
সচ্চবদী-সহিদে। পুত্তআ মে আউ? মহস্তো কৃখু সংবুত্তো। 

রাজা। বৎস! আইস, আইস। সর্ধাঙ্গে পুত্তুম্পর্শ যার পর নাই প্রীতি- 

পদ; সুতরাং চন্ত্র যেরূপ চন্্রকান্তমণিকে গ্রীত করেন তুমিও সেইরূপ আমার 
গ্রীতি উৎপাদন কর। 

তাপ। বৎস! পিতাকে সুধী কর॥। (এই বলিয়া কুমারকে রাজার হস্তে 
সমপর্ণ ) 

রাজা। (কুমারকে আলিঙন পূর্বক) বৎস! উই ্রিযবযস্ াম্মণকে 
মির্ভয়ে প্রণাম কর। 
_. বিছু। আমাকে তয় করিতেছ কেন? আশ্রমুবাসহেতু শাখামূগেরা গরিচিত। 
. কুযার। (মৃছ হান্তের সহিত) তাত! অভিবাদন করি। 

| বা আাপমার মঙ্গল হউক, আপনি বৃদ্ধি প্রাণ্ড হউন। 
: | (উর্ধনী ও কণ%ুফীর গ্রবেশ ) 

আপনি এই দিকে আন্গুন। এই দিকে আনুম। (চার বৃ) হা দি কহ 
| ছে, এই শিট কেন আহা! হ্যবতীর দৃহিত গানঃ 
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রাজা। (বিলোক্য )ফ্বংস! 

ইয়ং তে জননী প্রাণ্ডা তদালোকন-ততপরা। 
স্নেহ-প্রত্রবনির্ভিননমু্হস্তী স্তনাংশুকম্ ॥ 

তাঁপ। জাদ! এহি পচ্চুবগচ্ছ মাদরং। (ইতি কুমারেণ সহ উর্ববশীমুপসর্পতি ) । 
উব্ব। অজ্জে! পাদবন্দণং করেমি। 
তাপ। বচ্ছে! ভত্তুণো বন্ুমদা হোহি। *" 
কুমা। আর্চ্যে! অভিবাদয়ে। 
উর্্ব। পিদরং আরাধঅস্তো হোহি। (রাজানং প্রতি) জঅহ জঅছু মহারাআ। 

| রাঙ্গা। স্বাগতং পুক্রবত্যৈ ; ইত আস্ততাম। 
উর্ব। অজ্জা! উ্বিসধ।  (জর্বের তথা ইতি উপবিষ্টাঃ) 
তাপ। বচ্ছে! গহিদবিজ্জো সংপঅং আউধকবঅহরো সংবৃতো!, এনা, ভত্ুগো দে সমক্খং গিপ্সাদিদো মএ তুহ হথে গিক্খেবো ; তা বিসজ্জিনং অন্তাণং ইচ্ছামি, উঅরুজ.ঝদি মে অস্সমবাসধন্মো। 

রাজা। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এই তোমার জননী আসিয়া তোমাকে দেবি তেছেন, উহার স্তনস্থিত বস্ত্র স্নেহবশে আর্ হইয়াছে। | তাপ। বৎস, আইস, আইপ, জননীর ্রত্যুগমন কর। (কুমারকে লইয়া বশীর নিকটবর্তাঁ হওন) 
্ উর্ব। আর্ষ্য! চরণবন্দনা করি। 

তাপ। বৎসে! ম্বাসীর মিকট বহুসম্মানিতা হও। 
কুমার। আর্য্য! বন্দনা কর্ধি। 
উর্ব। বস! জনকের আরাধনা কর। (রাজার দিকে দৃষ্টিপাত বিয়া] হারাজের অয় হউক । ৃ | রাজা । পুজবতীর মঙ্গল ত? এই স্থানে আসন গ্রহণ কর। টু উর্ব। আর্য উপবিষ্ট হউন। (সফলের আসন গ্রাহণঃ) ;. *তাপ। বংসে! এই শিশু কৃতবিস্ হইয়া অধুনা জন ও বর্ম ধারণ করিয়াছে, ঠামার পতিরলম্ুখে আমি তোমাকে ভনতরর্য প্রদান করিলাম । এখন আদায়ে গে আমার লাজ বাব কাল উদর 



১২৩৮ কালিদাসের গ্রস্থীবলী | 

উর্বব। কামং চিরস্স পেক্খিঅ বিরহ্কতিদক্ষি ; গ উণ ধম্মাবরোহে 

বটঢুং, গচ্ছছু অজ্জা পুণোবি দংসণস্স। 

রাজা। আর্ষ্যে। তত্রভবতে চ্যবনায় মম প্রণামমাবেদয়িয্ুসি| 

তাপ। এববংভোছা। | 
কুমা। আর্য্যে! সত্যমেব নিবর্তনম্? ইতো মমাপি নেতুমর্থসি। 

রাজা । চরিতং তবয়া পূর্ববশ্মিন আশ্রমপদে, দিত্তীয়মপি অধ্যাসিতুং 
সময়ঃ | 

তাপ। জাদ! গুরুণো বঅণং অণুচিট্ঠ। 

কুমা। তেন হি-_ 

যঃ স্বপ্ুবান্ মদন্ধে শিখগুক গুয়নোপলবন্থখঃ। 

তং মে জাতকলাপং প্রেষয় শিতিকণ্ঠকং শিখিনম্ 

তাপ। বচ্ছ! এববং করেমি। 

উর্ব। ভঅবদি! পাদবন্দণং করেমি। 

রাজা । ভগবতি! প্রণমামি। 
£ 

(77882 টা 

উর্ধ। বহুকালের পর আপনাকে দেখিয়া বিরহে উৎকণ্াকুল হইয়াছি; কিন্ত 

ধর্মনিরোধ করিতে পারি না; স্মৃতরাং পুনরাগমনের জন্ত এখন যাত্রা করুন। 

রাঁজা। আর্ধ্যে! ভগবান্ চ্যবন খধিকে আমার অভিবাদন জানাইবেনু। 

তাপ। তাহা স্বানাইব। 

কুমার । সত্য সত্যই আপনি প্রতিগদ্ঘন করিতেছেন 

সঙ্গে গ্রহণ করুন। 

রাজা । বৎস! অগ্রে ব্হ্ধচর্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ? এখন তোম
ার দ্বিতীয়াপ্রঃ 

গার ধর্মের অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত। 

তাপ। বৎস! পিতৃবাক্য রক্ষা কর। 

কুষার । যে আজা। তবে মত করুন করিবার সময় আমার জো
র 

ভইরা যে মিরা যাইত, এখন যাহার পক্ষদমূহ উদ্গত হইয়াছে? আমার দেই 

ূ ছা হইবে 38২১ ৃ  

? তবে আমাকেও 
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, তাপ। সোখি সববাগং। | 
[ ইতি নিঙ্ষান্তা। 

রাজা। স্থন্দরি ! 

অগ্ঠাহং পুজিণামগ্রাঃ স্থপুজেণ তবামুনা। 

পৌলোমীসম্ভবেনেব জয়ন্তেন পুরন্দরঃ ৷ 
উর্বব। (ন্মৃত্বা রোদিতি )। 

বিদু। ভো! কিপ, কৃথু সংপদং তথ্খভোদী অস্ম্থমুহী সংবুত্বা? 

রাজা । কিংস্বন্দরি! প্ররুদিতাসি মনোপনীতে, 

ংশস্থিতেরধিগমাৎ ক্ফুরতি প্রমোদে। 
পীনস্তনোপরি নিপাতিভিররর্যন্তী, 

মুক্তাবলী-বিরচনং পুনরুক্ঞমতৈঃ ॥ 
উর্বব। স্ত্বণাছ্ু মহারাআো, পঢ়ুমং পুত্ুদংবণসমুখিদেণ আণনোণ 

বিশ্বমরিদক্ষি, দাণিং মহেন্দ্রসংকিত্তণেণ ম অবধী মম হিঅএণ স্তুমরিদো 

তাপ। সকলের মঙ্গলঞছউক। [ তাপসীর প্রস্থান ।" 

রাজা। সুন্দরি! শচীগর্ডজাত জয়ন্ত দারা দেবরাজ যেমন অগ্রগণ্য হইয়া" 
ছেন,তোমার গর্ভজাত এই পুত ঘারা আমিও অন্ত সেইরূপ রবাদদিগের র 
অগ্রণী হইলাম। ৃ 

উর্ব। (পূর্ববস্ান্ত-স্মরণ করিয়া রোদন) 

বিদু। দেবী এ সময়ে 'অশ্রমুধী হইলেন কেন? 
রাজা। সুন্দরি! . আমি বংশের চিরস্থিতি লাত করিলাম; সুতরাং এ 

আনন্দের সময়) এ সময়ে অশ্রবিসর্জন করিতেছ কেন? তুমি তোমার 

গীন গয়োধরযুগলের উপরিস্থ মুক্তামালার উপর অশ্রবারি নিপাতিত করিয়া 
উহাকে পুনরুক্ত করিতেছ কেন? (তোমার যে সকল অশ্রবিনদমুক্তাবলীর উপর. 

গড়িতেছে, সেগুলিও মুক্তার স্ঠায় শোত] পাইতেছে )। বস্ততঃ এ সময়ে অর. 
বিসর্জন করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য। : ৮৮২ 

উর্ধ। মহারাব | শ্রবণ করন পুতরার্শনগদিত আসবে প্রা 
গিযাছিলাম,। *আাপনি .ঘেবরালের নাযোরেখ বরে অন আমার সব হা, 
সাতিগটে উদিত হইল: 



১২৪০ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

' রাজা। কথ্যতাম্। 

উর্বব। স্তণাহ মহারাআো ;'পুর। মহারাঅগহিদহিঅম| গুরুসাব 

ংমুঢ়া, মহেন্দ্েণ অবধিং কছুজ, অন্তণুধাদ। | 

. রাজা। কথয়, কিমিতি? ৯ 
1 উর্ব। জদেো সো মম পিঅসহো। রাএসী তই সমু্লস্স পুত্তঅস্স 

মুহং পেক্থদি তাদো৷ মম সমীবং তএ আতন্তববং ত্ি। ভদো মএ মহারাম- 

বিআঅভীরুদাএ চিরআল-সঙ্গমণিমিত্ং ভঅবদে! চবণস্স অস্সম্পদে, 
পুত্তজো অজ্জাএ সচ্ছবদীএ হণ্খে অগ্লণা শিক্খিতো, অজ্জ উণ পিছণো 
আরাহণসমখো সংবুত্তো ত্তি কাউণ পিপ্লাদিদে। এসো দীহাউ। এত্বিকো 

মে মহারাএণ সহ সংবাসে।। 
( সর্বেবে বিষাদং নাটয়ন্তি। রাজ! মোহমুপগচ্ছতি ) 

সর্ধ্বে। আঃ !ঞ্লমস্সসহু সমস্সসহু মহারাজ । 

কচ । সমাশ্বসিতু মহারাজঃ। 
বিদু। অববগ্ষং অববন্ষাণং। 
রিকি তি 

রাজা! । সে কথা কি বল। 

উর্ধ। মহারাজ! শ্রবপ করুন। প্রথমে মহারাঞ্জ আমার হৃদয় “হরণ 

করেন ? সেই জন্ত গুরুদেব আমাকে অভিসম্পাত করেন ; পরে দেবরাজ করণ 

পুরঃসর শাপমোচনার্থ আদেশ করিয়াছিলেন । 

রাজা। কি আদেশ করিয়াছিলেন? বল। 

উর্ব। “আমার প্রিয়সথা রাজধি পুক্পরবা,যখন তোমার গর্ভজাত পুত্রের দু 

শন করিবেন, নেই সময়ে ভূমি আমার নিকট পুনরা
য় উপস্থিত হইবে সেই 

গন্ত আঁধি মহারাজের বিরহ আশঙ্কায় একত্র ধাকিবার উদ্দেশে তগবান্ চা 

মের তগোধনে সত্যবতীর হস্তে এই পু্রকে শ্ঠামম্বরপ রাখিয়াছিলাম। এখন 

(এই শি পিতার আরাধনা সবর হইয়াছে বিবেচন
ায় এখানে দাত হইয়াছে। 

পে সকলের বিধঞাব এবং লারা 
মাগির 
৬/ ১1 
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 বিক্রমোর্বনী। ১২৪১ 

রাজা। ( সমাশ্বস্ত ) অহো1! স্খগ্রতিবন্ধিত! দৈবন্থয। রর 
আশ্বাসিতস্ত মম নাম সুতোগলব্যা, 
স্ধত্বয়া সহ কৃশোদরি! বিপ্রয়োগঃ। 
ব্যাবর্তিতাতপরুজঃ প্রথমামুৰৃষ্যা, 
বৃক্ষম্ত বৈছ্যুত ইবাগ্নিরূপস্থিতোহয়ম্॥ 

বিদু। অঅং পো অথো অণথাণুবন্ধআ তি তক্কেমি অথ্ভবং দেব- 
রাআো সঅং অনুগ্গাহইদবেবা | - 

উর্ব। হ1! হদন্ষি মন্দভাইণী; কিদবিণঅস্স তণঅস্স লন্তাণত্তরং 
মগ্গারোহণেণ অবসিদকজ্জাং বিপআোমমুহীং মং মহারাতো সমথইস্সঘি। 

রাজা । স্থুন্দরি! মা মৈবম্। 
নহি সুলভবিয়োগ। কর্ত্মাত্মপ্রিয়াণি, 
প্রতবতি পরবত্তা শাসনে ভিষ্ঠ ভর্ত,ঃ |, 
অহমপি তব সূনাবদ্ঠ বিস্বন্থ রাজ্যং, 
বিচরিতমৃগযুথান্যাশ্রয়িষ্তে বনানি ॥ 

চক 

রাঞ্জা। (আশ্বস্ত হইয়।) হায়! দৈবই সুখের অন্তরায়। হে কশোদরি ! 
মামি পুক্র লাভ করিয়া! আশ্বন্ত হইলাম, এই পরমানন্দের সময় তোমার সহিত 
বিরহ ঘটিল? অগ্রে জলবর্ষণ দ্বারা! তাপ শান্ত হইবার পরেই বৃক্ষের উপর বিছ্া- 
দগ্রি পতিত হইল? ৪১, 

বিদু। এই পুক্রপ্রাপ্তির্নপ ঘটনাই অনর্থের উৎপাদক বলিয়া বিবেচন! করি । 
মাপনি নিজে গিয়! স্ুররাজকে প্রসন্ন করুন। 

উর্ব। হায়! আমি যার পর নাই মন্দতাগিনী। জামি হত হইলাম | 
এই সুবিনীত পুত্রগ্ান্তির পর আমি স্বন্ঘধামে যখন যইব। বিয়বোগমূখী দাদাকে 
উৎন আপনি আঙ্খীম প্রদ্নান করিবেন। 

রাজা। সুন্দরি! তাহা নহে। পরাধীনতার বিরহ বাই দ্বদ ডা 
সে প্ি়স্পাদন করিতে সমর্থ নহে; অতএব ভুমি স্বামী দেবরাজের শাসনে 
স্থান কমু, আমিও এখদ গুজের উপর রাঙষাতার, সমর্পণ করিয়া সুহধ 
বান ছয় গ্রহণ কি). 



১২৪২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

'কুমা। নাতি তাতো মহোক্ষধারিভায়াং ধুরি দাং নিয়োজিত 
রাজা । অপি বস! ম! মৈবম্.। 

শময়তি গজানন্যান্ গন্ধদ্িপঃ কলন্তোপি সন্, 
'প্রভবতিতরাং বেগোদগ্রং ভূজঙ্গশিশোবিষম্। 
ভুবমধিপতিবালাবস্থোইপ্যলং পরিরক্ষিতুং, 

ন খলু বয়সা জাত্যৈবায়ং স্বকার্য্যসহো। গুণঃ ॥ 
আর্ধ্য তালব্য ! 
কণু। আজ্জাপয়তু দেবঃ। 

রাজা । মদ্চনাদমাত্যপর্ববতং জহি, সন্ভ্িয়তাং আয়ুত্সতো রাজ্যা- 

ভিষেকঃ। 
[ কঞ্চকী ছুঃখেন নিষ্ধান্তঃ। 

( সর্বের দৃষ্টিবিঘাতং রূপয়ন্তি ) 
", রাজা। (আকাশমবলোক্য ) কুতো ন খলু তো! বিচ্যুৎসম্পাতঃ ! 

(নিপুণমবলোক্য ) অয়ে ! ভগবান্ নারদ । 
পা পাস

 সপ ৮ শপশ শী শশী াশীতিশি শশী সপ শক ০ পপ 

কুষার। পিতঃ! যে ভার মহ।বধতে বহন করে, অনত্যন্ত ব্যজির উপর 

সে ভার গরদান কয়! কর্তর্য নহে। 

রাজা। বৎস! না, তাহা নহে। বিগরী মত্তগঞ্জ শাবক হইলেও অপরাপর 

্ত্রীদিগকে পরাঙ্গিত করিতে সমর্থ হয়। অত্র সর্গশিল্তর বিষ যেমন আধ 

প্রাণসংহাঁরে সমর্থ হয় সেইরূপ বালক হইলেও ধরদীর্দ অধীক্বর, পৃথিবীর তার' 

বহনে সমর্থ হইয়। খাকে। অতএব জাতি বা বয়ঃক্রম দ্বারা শ্বকার্ধ্যসাধনওণ 

নির্দয় করা যায় না। জার্ধ্য তালব্য! 

ক?। মহারাজ! অনুমতি করুন.। ্ 

রাখা । আহার আছেখে মনিব গর্কাতকে বল যে, এই আযান হুমানে 

রাঙ্গযাতিবেফের আয়োজন ফয়ন। 
[ছখিতভাবে কগ্কীর পরাগ । 



গোরোচনা-নিকষ-পি্-জটাকলাপঃ, সংলক্ষ্যতে শশিকলামলবীতদুত। 
মকতাগুণীতিশয়সংভূত-মগুন-্রীর্ট্ম-প্ররোহ ইব জঙ্সমফয়রক্ষ: ॥ 

অর্ধ্যোহ্ঘ্যস্তাবং। 
উর্ব্ব। ইদ্দং তঅবদো অগ্ঘং। 

| (প্রবিশ্য নারদঃ ) 

নার। বিজয়তাং বিজয়তাং মধ্যমলোকপালঃ। 

রাজা। তগবন্! অভিবাদয়ে। 

উর্রব। পণমামি। 

নার। অবিরহিতে৷ দষ্প্তী ডূয়ান্তাম্। 
রাজা। (জনান্তিকম্) অপি নামৈবং স্যাৎ ? (প্রকাশম্ ) ওর্ববন 

শেয়;ঃ পুত্র বঃ প্রণমতি। 

ঙ 

নার। আয়ুযানাস্তাময়ম্। 

রাজা। অয়ং বিউয়ো গৃহাতাম্। 
(সর্ষের উপবিশস্তি) 

পাত হয়, সেইরূপ পিঙ্গলবর্ণ জটাজুটম্ডিত, চন্ত্রকপাবৎ নির্মল উপবীতধারী, 

মুজামালার বারা! অতিশয়িতরূপে সংবদ্ধিত, অবক্কারবান্ সবর্মময় গ্ররোহশোতিত 
মচল'কল্পতরুর ন্যায় ভগবান্ দেবুধি নারদ আগমন করিতেছেন। র্যা ! 

উর্ধ। এই মহধির জন্ অর্ধা গ্রহণ করুন। 
| * * (নারদের প্রবেশ ) 

নারদ। মধ্যমলোকপালের জয়-হউক । 
রাজা। ভগবন্! বন্দনা করি। 
উর্ধ। ভগবম্! অভিবাদন করি। 
নারদ । (আদীর্বাদ করিয়। ) দম্পড়ী দিরহশূন্ত হউক । 
রাখা । (জনান্তিকে ) তাহা কি হইবে? (প্রকাস্তে) উর্বশী পাকি 

পুত্র আপনাকে অভিবাদন করিতেছে। * 
* নারদ। এই পুত্র দীর্ঘজীবী হউক । 

যাজা। আসন প্িগ্রহ করুন| ..... 51৩ সু ৯৩৩৩ 
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(৯৮১ 1 উরান্ি! 1 টু ; ৰ 
নাস চা 2. : টু রী 
2১ ৮ ৯০৯৮০ মু রং ১১3 বকাদারার নত 
১৯ দিম লীনা ২ সী. 
। 



১২৪৪ কালিদাসের গ্রস্থাবল। 

রাজা । ( সবিনয়ম্) ্গবন্! কিমাগমন-প্রয়োজনম্ ? 

নার। রাজন্! শ্রা়তাং মহেন্দ্রসন্দেশঃ | 

রাজা। অবহিতোহম্মি। 

নার। প্রভাবদর্শী মঘ্বা বনগমনায় কৃতবুদ্ধিং ভবস্তমনুশাস্তি। 
রাজা। কিমাজ্ঞাপয়তি ? 

নার। ভ্রিকালদশিভিরাদিউঃ স্থরান্ত্রবিমর্দেদী ভাবী, ভবাংস্চ সাং 
গীনঃ সহায়ঃ। তেন ন ত্বয়া শক্মহ্যাসঃ কর্তব্যঃ, ইয়ঞ্চ উর্বশী যাবদাযুন্ে 

ধর্মচীরিণী ভবতু ইতি ।,- | 
উর্বব। অগ্ধহে! সল্পং বিঅ হিঅআদে। অবণীদং। 

রাজা। পরমনুগৃহীতোহন্মি পরমেশ্বরেণ। 

নার। যুক্তম্। 
তব কার্ধ্যমসৌ কৃর্যযাতযুতঞ্চ তস্তে্টকার্য্যকৃৎ। 

, ূর্ধ্যঃ সংবর্ধয়ত্যগলিমগিঃ সূর্ধ্যং স্বতেজসা ॥ 

(আকাশমবলোক্য ) রস্তে ! উপনীয়তাং মন্ত্রেণ সম্ভতঃ কুমারম্তাভিযেকঃ। 

৪ 

'ঝাজা। (বিশ্বয়ের সহিত) তগবন্! আপনার আগমনের কারণকি? 

নারদ । মহারাজ! শ্ুররাজের আজা শ্রবণ করুন। 

রাঙ্গা। অবহিত হইলাম। 

. মারদ। নুররাঁজ নিজ প্রতাববলে অবগত হইয়াছেন, এই জন্যই তিনি 

' আপনাকে আজ! করিয়াছেন । | 

রাগ্া। কি আদেশ করিয়াছেন? 

নারদ। ব্রিকালদর্শী মুনিগণ বলিয়াছেন যে? ভবিষ্যতে দেব-দালিবে অব 

দ্ধ সংঘটিত হইবে) আপনি তাহার যুদ্ধের সহায়) সুতরাং সর ত্যাগ করা 

পাপনার অন্থচিত। ্লত দিন আগনার পরমাযু বিস্মান থাকিবে, তত
দিন এই 

উর্বলী আপনার সহধর্মচারিনীয়পে অবস্থিতি করুক। 

উর্দ। 'কি আপর্ঘ্য! যেন হযক্লগত শল্য উদ্ধৃত হইল। 

রাগা। সেই' গরমের দুরেখর: আগার প্রতি পরম অহ রন 

করি 1:78 রা 

রি , 
রর 
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বিক্রমোর্বধশী। ১৪ 

(প্রবিশ্ঠু রম্তা ) 
রম্তা। অঅং সে অহিসেঅসস্তারো | 

নার। উপবেশ্যতাময়মায়ুক্সান্ ভদ্ত্রগীঠে। ' 

রস্তা। ( কুমারং ভদ্রগীঠে উব্শয়তি )। 

নার। (কুমারশ্থ শিরসি কলসমাবর্জ্য) রস্তে ! নিব্ধর্ব্াতামন্ত শেখে 
বিধিঃ। 

রন্তা ( যধোক্তং নির্বর্ত্য ) বচ্ছ! পণম ভঅবদং পিদরো অ। 

*. (কুমারঃ সর্ববান্ প্রণমতি ) 

নার। স্বস্তি ভবতে। 

রাজা । বংশবর্ধনো ভব। 
উর্ব। পিছ্ুণো দে বজণাণি হোস্ত। 

( নেপথ্যে বৈতালিকদয়ম্) 
প্রথমঃ। বিজয়তাং বিজয়তাং যুবরাজঃ। 

ঠ 

ইষ্টকার্ধ্য আপনি সম্পাদন করিবেন । হূর্ধ্য ও অগ্নিদেব নিজ নিজ তেজোা 
পরম্পর পরস্পরকে সংবান্ধত করিয়! থাকেন। (আকাশের দিকে নেত্রপা 
করিয়া) রম্ভে! কুমারের জন্য মন্ত্রসম্ত'ত অতিষেকসস্ভার আনয়ন কর। 

* (রস্তার প্রবেশ) 

রপ্তা। এই অভিষেকসম্ভীর। (দ্রব্যাদি প্রদান )। 

নারদ । "এই দীর্ঘজীবী কুমারকে তদ্রপীঠে বসাও। 

রস্তা। (কুমারকে ভদ্রগীঠে বসাইয়া দিলেন ) 
নারদ। (কুমারের মন্তকে কুস্তন্থ জল ঢালিয়া) রম্তে! ইছার চিনি 

সম্প্ কর। 

(কুমার কর্তৃক গক্ধলকে প্রণাঙ্থ) 
নারদ। তোমার মঙ্গল হউক। 

রাজা। বংশবৃদ্ধিকানী হও। 
উর্ব। তোমার পিতৃবাক্য সফল হউক। . 

*. (মেগখ্যে বৈতাগিকঘরের এবেশ ) 

পথম. দুরের জর হউক. হিরা পুর 
7 15 



1১২৪৬ কালিদাসের গ্রস্থাবলী । 

অমরমুনিরিবাত্রিঃ অষ্টুরজ্েরিবেন্দু- 
বুধ ইব শিশিরাংশোবৈধিবস্যেব দেবঃ। 
তব পিতুরমুরপ্তং গুণৈলেণককান্তৈ- 
রতিশয়িনি সমাপ্ত বংশ এবাশিষস্তে ॥ 

দ্বিভতীয়ঃ। তব পিতরি পুরস্তাত্বদ্ধতাব স্থিতেয়ং, 

স্থিতিমতি চ বিতক্তা তবষ্যনাকল্পযধৈর্য্যে। 

অধিকততরমিদীনীং রাজতে রাজলল্মী- 

হিমবতি জলখো চ প্রাপ্ততোয়েব গঙ্গা ॥ * 

রন্তা। দিট্রিমআা সহী পুতুঅস্স জুঅরাঅসিরোং পেক্খিঅ ভক্তণে 

বিরহে ণ বটুদি। 
উর্বব। সাহারণো! জ্জেব গে! অবভূদাআ | (কুমারং হস্তেম গৃহীত্বা) 

জাদখ জেট্ঠমাদরং বন্দোহি। 

, রাজা। ভিষ্ঠ, সমমেব তত্তরতবত্যাঃ সমীপং বাস্যামমন্তাবৎ। 

পুত্র যেন চজ্জ, চন্দ্র পুত্র যেমন বুধ এবং বুধের পুত্র যেমন আপনার গিতা। 

সেইরূপ আপনিও লোকরপ্নক গুণরাজি দ্বারা পিআর অন্গরূ পুত্র হইয়ার্ছেন। 

এই আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের আনীর্ধযাদ শেষ হইল। 

দ্িতীয়। পূর্বে এই রাজপ্রী জাপনার পিতার প্রতি অন্ুরাগিণী হইয়া 

অবস্থিত ছিলেন, এখন আপনি বুবগাজপনধে প্রতিটি হওয়াতে আগনাে 

বিভক্ত হইয়! হিমালয় ও সমুদ্র এই উয়ে পাগীসলিলা জাহুবীর সতায় অধিকতর 

শোভা প্রাণ্ত হইলেন। আপনি মর্ধ্যাদাশালী; কল্পনাশক্তি ঘারাও আপনার 

অশক্যা বীর্ধযবভার পরিষাঁপ 'করা বান়্/দা। 

রন্তা। সৌভাগ্যবশে প্রিরসথী উর্কাদী পুজের স্বাজ্র। দেখিয়া আর পতি- 

বিরহিত ছঃখ বোঁধ করিবেন ন! | 

টা কথক কপ 
টিনার 



বিক্রমোর্বশী ১২৪ 

নার। আম়ুযো যৌবরাজ্যত্রীঃ ন্মারয়ত্যাত্বজস্য তে। 
অতিযুক্তং মহাসেনং সৈম্তাপত্যে মরুত্বত। ॥ 

রাজা । অনুগৃহীতোহন্মি মঘবতা | 

নার। ভো|রাজন্! কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়ং করোতু পাকশাসনঃ? 

রাজা। অতঃপরমপি প্রিয়মন্তি ? যদি ভগবান্ পাঁকশাসনঃ প্রসাদ 

করোতু, ততঃ 

] 

( ভরত-বাক্যম্) 

পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়ুল ভম্। 

সঙ্গতং শ্রীসরন্বত্যোত াছুদ্ভূতয়ে সতাম্। 
অপিচ-_সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বধো ভন্্রানি পশ্থতু। | 
সর্ববঃ কামানবাপ্পোতু সর্বরঃ সর্বত্র ননদতু ॥ 

[ ইতি নিক্রান্তাঃ সর্বেন 
ইতি মহাঁকবিকালিদাসকৃতে বিক্রমৌর্বশীন|মনাটকে পঞ্চমোহহ্কঃ ॥ 

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ | 

,নারদ। আপনার পুক্র আম্বুর যৌবরাঞজগ্রী দর্শনে, স্থরপতি যে বড়াননবে 
সৈষ্ঠাপত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের প্ররণ হইতেছে। 

রাজ|। স্ুব্গতি কর্তৃক অনুগৃহীত.হইলাম। | 

নারদ। মহারার্জ !*স্থরপত্তি আপনার আর কি প্রিম্নকাধ্য করিবেন? 

রাঞজা। ইহা! অপেক্ষা যদি আরও প্রিয়কার্য্য ধাকে) তবে তগবান্ দেবরাজ 
তাহা আমাকে প্রসাদশ্বর্ূপ দান করুন । ৪. 

( ভরতবাক্য ) 
[.. সীধুগণের কল্যাণীর্ঘ এক আশ্রয়ে হুক্পাপ্য ও পরপ্পর-বিরোধিনী নী 

তীর একক্র মিলন ঘটুক। সকলে সফট হইতে উদ্ধার লাত করুন, সণ 
কল্যাণদর্শন করুন এবং ং সকলে সকল স্থানেই আনন্বগ্রাপ্ত হউন্।  :... 

7১৮ 
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শুতবোধঃ। 
৪৮০০০০০০০০

৮ 

ভনাসাং লক্ষণ; যেন এ্রতমারে বৃধ্যতে। 

তষহং জন্পরব্ষযামি আতবোধমবিস্তরমূ।২ 

মংযুক্তা্ং দীর্ঘ, সানৃম্বারে! বিমগিন্মিশ্। 

বিভেযক্ষরং গুরু পাঁদান্তস্বং বিকলেন।২ 

একযাহো| ভাবে হনে] দ্বারে দীর্ঘ উচাতে। 

্রিমাত্স্ব হতো! ভেে। ব্ঞচনং চার্ঘমাত্রকম্!$ 

বন্তাঃ পাদ প্রথষে থাদশযাত্রাত্তথা তৃতীয়েখগি। 

হাষ্টাদশ দ্িতীয়ে চতৃর্থকে পঞ্চদশ সার ।9 

আরধ্াপূর্বার্চসমং দ্বিতীয়ষপি ভবতি ত্র হংসগতে। 

ছচ্দোবিস্তবানীং গীতিং তামদৃতবাণি ভাযস্তে।৫ 
"৮ ধারা 

বাহ ব্রবণমাত্র ছবের লক্ষণ জু হওয়া! যায়। মেই 'জতাবোধ নাস 

ছধো গ্রন্থ সংক্ষেপে বর্ধন করিতেছি ।৯ 

সমুক্ত বর্ণের আত্ক্ষর দীর্ঘ, অনুস্থার ও বিশর্গংঘূ় ধর্ণ গরু এবং পদের 

অন্স্থিত ঞ বিকল্ে গুর,হয় ।ং 

একমাতরীযুক্তকে হৃশ্ব কি, দীর্ঘ ও ত্রিমাতরাবিশিষ্ বর্ণকে রখ 

বর্দবলে। ব্যঞ্তনবর্ণ অর্যাত্রীসম্পহ ।৩ 
বার্যা]। 

থয ও তৃতীয়পানে ারমীত। খিতীয়পাদদে অষ্টাদশ এবং মা 

পঞচাদশমাত্র থাকিোতাহার না নাম আর্য ।৪ 

| গীতি। "0১ 

থর উড ৭ রানের রর জা, ছা হা 
' নীতিছদ্ঘ বলেন 18... 



১২৫৩ কালিদাসের গ্রন্থাবলী | 

আর্ধ্যোতরার্ধতুল্য-প্রথমার্ীমপি প্রযুক্জং চে। 
কামিনি ! তাষুপগীতিং প্রতিভাষস্তে মহাকবয়ঃ ৬ 
আছ্ঘচতুর্থং পঞ্চমকং চে যর গুরু স্যাৎ সাক্ষরপউ,ভ্তিঃ 

অগুরু চতুক্ষং ভবতি গুরূ দো । 
ঘনকুচঘুগে ! শশিবদনাসৌ ॥৮ 
তৃরধ্যং পঞ্চমকং চেদ্যত্র শ্যারঘু বালে। 
বিছন্ঠিয্ব গনেত্রে ! প্রোক্ত! সা মদলেখা ।৯ 
শ্লোকে হষ্ঠং গুরু জেঞয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমমূ। 
ঘিচতুঃপাদয়োই্যং সণ্ডমং দীর্ঘম্ায়োঃ ॥১০ 
আদিগতং তর্যাগতং পঞ্চমকং চান্ত্যগতম্। 
স্যাদ্গুরু চেৎ সঙ্কথিতং মাণবকাক্রীড়মিদম্।১১ 

উপগীতি। 

হে কামিনি! যাহার প্রধমার্ধ আধ্যাচ্ছন্দের. দ্বিতীয়ার্দের সমান, মহাকবিগ্রণ 
তাঁহাকে উপগীতিচ্ছন্দ বলয়! বর্ণন করেন ।৬ 

অক্ষরপও-ক্তি। 

প্রথম, রব ও পঞ্চমবর্ণ যাহাতে গুল, তাহার নাম অক্ষরপঙ.কিছ্ছনাঃ।৭ 
শশিবদন]। 

ছে ঘনগ্তনি! প্রথম বর্ণচিতুষ্টর লঘু এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইলে তাহায 

'াষ শশিবদন1।৮ 
| মদলেখ।। 

হে বাঁলিকে | হে মুগলোচেনে | চতুর্থ ও পঞ্চম বর্দ লঘু হইলে তাহাকে 
হলেধাঙ্ছন্থঃ বলে।৯ 

রি প্লোকচ্ছদ। | 

লরি চরণেরই ঘরঠ বর্ণ ওর ও পঞ্চ বর্ণ লঘু হইলে এবং তীয় ওচতর্ঘ 

পের রম বরণ জু ার এ ও চর বর গুরু হইলে তাহার 

মাধ প্লোকঙছনঃ 1১৯. 



শ্রতবোধঃ | . ১২৫ 

ঘিতৃ্ধযযষ্টমটমং গুরুপ্রযোজিতং যদা। 
তদ। নিবেদয়স্তি তাং বুধা নাগন্বরূপিণীম্।১২ 
সর্ব বর্ণ দীর্ঘ! যন্যাং বিশ্রাম; স্যাদেদৈর্রবেদৈঃ | 
বিদ্ব্ব নৈবীণাবাণি ! ব্যাথ্যাতা সা বিদ্যুন্থালা ॥১৩ 
তথ্বি! গুরু স্যাদাস্চতুর্থং পঞ্চমষ্ঠং চান্তামুপান্ত্যম্। 
ইচ্ছিয়বাপৈ্যত্র বিরামঃ সা কথনীয়া চম্পকমাঁলা ॥১৪ 

চম্পকমাল! যত্র ভবেদস্ত্যবিহীনা প্রেমনিধে ! 

ছন্দসি দক্ষা যে কবয়স্তত্মণিমধ্যং তে ক্রুবতে ॥১৫ 

মন্দাপ্রাস্তাস্তাযতিরহিতা সালঙ্কারে! যদি ভবতি যা। 

স| বিদ্ত্তির্বমভিহিতা জেরয়। হংসী কমলবদনে ।১৬ 

হস্বো! বর্ণে! জায়তে হত্র বষ্ঠঃ কন্ুগ্রীবে ! তদদেবাইমান্তযঃ | 
বিশ্রান্তঃ স্যাত্তন্থি বেদৈস্তরন্গৈঃ তাং ভাষন্তে শালিনীং ছান্দসীয়াঃ1১৭ 

নাগস্বরূপিণী | | ৮. 
দ্বিতীয়) চতুর্থ, বষ্ঠ ও অষ্টম বর্ণ গুরু হইলে গণ্ডিতগণ তাহাকে নাগন্বরপিনী 

চন; কহেন ।১২ & 

বিছ্বম্মালা। | 
,হেবীণাকষ্ি! (বীণা স্কায় মধুযভাবিণি! ) সকল বর্ণ দীর্ঘ ও প্রত্যেক 

চারি চারি বর্ণে যতি থাকিলে বিধ্ান্গণ তাহাকে বিান্মানাচ্ছদঃ বলেন।১৩ .. 
চম্পকমাল]। 

হে হলাফি। ্রধগ/ চতুর্থ পঞ্চম ধষ্ঠ। নবম ও শেষ বর্ণ শুর হইলে এব. ৃ 
গঞম বর্দে যতি থাকিলে, তাঁহার নাম চম্পকমালাচ্ছন্দঃ 1১৪ 

মণিমধ্য। | 
হে প্রেমনিধে ! অস্ত্যবর্ণবিহীন চম্পকমালা ছন্দকে উর্মাতিরা গণ 

মণিমধ্য বলিয়া বর্ণন করেন।১৫ 
হংসী। নী 

হে বিভূষণমততিতে 'ফষদলবদনে | মন্ধাক্ানতা ছন্দের প্রতি পাছে অন) ডি 
না থাকিলে পঙ্ডিতগণ তাহাকে হংসীচ্ছনদঃ বলেন।১৬. 

শালিনী। : .. 
আও ১0] &. হুনি র 

শহার সাম সন ২ * রি রব ১১০] বর্ণে বু 8 এ রি 



১২৫২ কালিদাসের গ্রস্থাবলী। 

আভচতুর্থমহীননিতুদ্থে | সন্ীমকং দশমঞ্চ তথান্তাম্। 
যন্ত্র গুরু প্রকটম্্রসারে ! তত কথিতং মগ দোধকতৃতমূ।১৮ 

যন্তাস্ত্রিষটসপ্তমমক্ষরং স্যাদ্ হম্বং হজঙেব ! নবমঞ্চ তদ্ধং। 

গৃত্যা বিলজ্জীকৃতহংসকান্তে তামিজ্দ্রবস্ত্াং ক্রবতে কবীন্দ্রাঃ ॥১৯ 

ষদীল্দবস্ চরণেষু পূর্বে ভবস্তি বর্ণা লঘবঃ স্বৃবর্ণে! 

অমন্দমান্ম্মদনে ! তদানীমুপেন্দ্রব্কা কথিতা৷ কবীন্ত্ৈঃ 1২০ 
যত ঘয়োরপ্যনয়োগ পাঁদা ভবন্তি সীমস্তিনি চন্্রকান্তে | 
বিদন্তিরাষ্ৈঃ পরিকীন্তিতা সা প্রযুজাতা মিত্যুপঞ্জাতিরেষা॥২১ 
আখ্যানকী স1 প্রকটীকৃতার্থে যদীন্দ্বস্রীচরণঃ পুরস্তাৎ। 

উপেন্দ্রব্জাচরণান্্য়োহন্থে মনীধিগোক্তা বিপরীতপূর্ববাঃ ॥২২ 

পদোধকবৃত । 

হে পৃথুনিতন্বে! হে মদনোন্মাদিনি ! প্রথম, চতুর, সপ্তম” দশ ও বস্তা 

বর্ণ দীর্ঘ হইলে) তাহার নাষ দোধকরৃত চ্ছন্দঃ। (এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে 

একাদশ ধর্থ)1১৮ 
ইন্বন্। 

হে শুজজ্বে | হে হুংসগামিনি! তৃতীয়, বষ্ঠ। সপ্তম ও নবম বর্ণ হৃম্ব হইল 

।কবীন্্রগণ তাহাকে ইন্রব্জা চছপুঃ বলিয়! থাকেন? (ইহাঁর প্রতি চরণে একা, 

দশ বর্ণ )1১৯ 
| উপে্তরবন্তর । 

হে হদনোগ্মাধিনি ! এত্যেক চরণেক্জ্রধম বর্ণ লখু হইলে তাহার না 

উপেজধন্া। (একাদশ অক্ষরে প্রতি চরণ )1২, 

উপজাতি 

হে চন্রাকান্ডে সীষগ্তিনি | ইন্ধন ও উপেশ্রাব্ত। এই উদ্ঠয়ের 
চরণ মিলিত' 

ভাবে থাকিলে আদিকবিগণ তাহাকে উপলাকিচছনঃ বলেন (ইহার রি 
(৪রণে একাদশ বর্ণ খাঁকে)1২১ 

করনি ঃয়পরগ উপেতজার না" 



শ্রতবোধঃ। ১২৫৬ 

আগ্ঘমক্ষরমন্ততৃতীয়কং সপ্তমঞ্চ লবমং তথান্তিমম্ণ 
দীর্ঘমিন্ুমুখি যত্্র জায়তে তাং বস্তি কবয়ো৷ রখোদ্ধতাম্॥২৩ 
অক্ষরঞ্চ নবম দশমঞ্চ ব্যত্যয়াদ্তবতি যত্র বিনীতে। 

পরার্তনৈঃ সথনয়নে যদি সৈৰ স্বাগতেতি কবিভিঃ কথিতাঁসৌ ।২৪ 
সতৃতীয়কঘষ্ঠমনঙ্গরতে ! নবমংবিরতিপ্রতবং গুরু চেৎ। 
ঘনগীনপয়োধরর্ভারনতে ! নম তোটকবৃত্তমিদং কথিতম্ 1২৫ 
যদি তোটক) গুরু পঞ্চমকং বিহিতং বিলাসিনি ! তদক্ষরকম। 

রসসংখ্যকং গুরু ন চেদবলে প্রমিতাক্ষরেতি কৰিভিঃ কৰিতা ॥২৬ 
যদাষ্ঘং চতুর্থ তথ! সপ্তমং স্তাত্তখৈবাক্ষর' হস্বমেকাদশাঘ্ম। 
শরচ্চন্্বি্েষিবঞ্জরবিন্দে তছুক্তং কবীন্দ্ৈতু জঙ্গপ্রয়াতম্॥২৭ 
অয়ি কুশোদরি ! যত্র চতুর্থকং গুরু চ সপ্তমকং দশমং তথা । 
বিরতিগঞ্চ তথৈব স্থৃমধ্যমে ভ্রতবিলম্থিতমিত্যুপদিশ্বাতে ॥২৮ 

রথোদ্বতা। র্ 

হে ইন্দুমুখি! প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, নবম ও অন্ত বর্ণ দীর্ঘ হইলে কবিগণ.. 
ঠাহাকে রথোদ্ধতাচ্ছন্দঃ বলেন ।২৩ 

গতা। 

হেহুলোচনে! রথোদ্ধতা ছন্দের নবম বর্ণ লঘু ও দশম বর্ণ গুরু হইলে, 
তাহার মাম স্বাগতাচ্ছন্দঃ।২৪ 

তোটকবৃত্ব।. ." ০ 

হে ছনঙ্গবিলাসিনি ? €হে ঘনপীনস্তনভারনতে ! তৃতীয়, ষ্ঠ, নবম ও সা 
্ঘ ওর হইপে তাহার নাম তোটকরৃত্ত।8৫ 

প্রযিতাক্ষরা । র 
হে বি্লাসিনি অবলে | তোটকের পঞ্চম বর্ণ গুরু ও ব্ঠ / লঘু নদ ূ 

শহার নাম গ্রতিযাক্ষর1 ২৬ তু্ব্গ্রয়াত। | রি 
হে শরনাবিমিদ্দিতবদনকমলে | প্রথম, চচুর্ঘ, সুদ ও. একাবণ- 

২ হইলে কবিগণ তাহাকে ভূল প্রয়াতচ্ন্বঃ বলিয়া কীর্তন করেন (২৭: 
স্রতবিলদ্দিত.। : ৰ 

কখোদুরি! চুর, পাস গম হর খর হইলে রং. তড়নন: 
মস হর দাদ হবি 



১2৫৪ কালিদাঁসের গ্রস্থাবলী 

: প্রথমাক্ষরমান্ভতৃতীয়য়োজ্রতিবিলন্ষিতকন্য হি পাদয়োঃ। 

যদি নাস্তি- তদা! কমলেক্ষণে ভবতি স্ুদারি সা হরিণীপ্ন,তা ॥২৯ 
উপেন্্রবক্রাচরণেষু সম্তি চেছুপান্তযবর্া লঘবঃ পরে কৃতাঃ। 

মদো্পসদূভ্রজিতকা মকার্মুকে বদস্তি বংশশ্থবিলং বুধাস্তদ ॥৩, 

যন্তামশৌকাঙ্কুরপা ণিপল্নবে ! বংশন্থপাদ গুরুপূর্রবর্ণকাঃ | 

তারণ্যহেলারতিরঙ্গলালসে তামিম্দ্রবংশাং কবয়ঃ প্রচক্ষতে 1৩১ 

ব্যাং পরিয়ে! প্রথমকমক্ষরদ্বয়ং, 

তর্ধ্ংং তথা গুরু নবমং দশাস্তিমমূ। 
সাস্ত্যং তাবদ্যতিরপি চেদ্যুগগ্রহৈঃ, 

সালক্ষ্যতামমৃতরূতে প্রভাবত ॥৩২ 

আস্ঘং চেৎ করিতয়মথাষটমং নবাস্ত্যং 

দ্বাবস্তো গুরুবিরতে৷ সৃতাধিতে! স্যাৎ। 
বিশ্রামো তবতি মহেশনেত্রদিগৃতি- 

বিজ্ঞেয়া ননু হুদতি! প্রহধিণী সা ৩৩ 

হরিণীপ্ুত। 

হে কমলাক্ষি! গ্রতবিলঘ্িতচ্ছন্দের প্রথম ও তৃত্তীয় পার্দের প্রথম বর্ণ তদ্রপ ন 

থাকিলে তাহার নাম হরিণীপ্ল ত।২৯ | 
*. বংশস্থবিল। 

ছে মদবিলাসিতত্রশালিনি ! উপেন্রবঙজার চরণচতু্্স্থ দশম বর্দ লঘু ইন 

তাহার নাষ বংশস্থবিল ৩ 
ইন্ত্যংশ।। 

হে অশৌকাছুরপমকরপঞ্পবে ! বংশস্থবিল ছন্দের চারি চরণেই দি গু 

গরু হয়, তাহা হইলে তাহাকে কবিগণ ইজবংশাহ্ছনঃ বঙগেন।৩১ 

শ্রিযতষে ! প্রথম ছুই বর্ণ, তর, নিবষ।. একাদশ ও শেষবর্দ ওর হে 

৭ রা 1৩২ 
হল । 877 1 দে এবং 

এ ছারিনি পণ ও নিন নি বর রা এ 
নি: 0২,৭14 রা 
২ 8:+441881 (২ 
7 & ,& চা] 2514 21 টি রর টিং ০ * রঃ ৪ 



প্রচ্তবোধঃ | ১২৫৫ 

আছ; দ্বিতীয়মপি ঢেখ গুরু ততুর্থং, 

বত্্রাউমঞ্চ দমাস্তযসুখাস্ত্যমন্ত্ম্। 

অফ্টাডিরিন্দুরদনে ! বিরতিশ্চ ড় ভিঃ, 

কাস্তে! বসন্ততিলকং কিল তং বদাস্ত 1৩৪ 

প্রথমমণ্ডর ঘট্কং বি্তে যন্ত্র কান্ত, : 

তদমু দশমং চেদক্ষরং দ্বাদশান্ত্যমূ। : 

গিরিভিরথ তুরঙগৈর্যত্র কান্তে !' বিরামঃ, 

স্বববিজনমনোজ্ঞ। মালিনী সা প্রসিদ্ধা॥৩৫ 

সমুখি! লঘবঃ পঞ্চ প্রাচ্যান্ততো দশমাস্তিমঃ, 

তদমু ললিতালাপে! বর্ণে । তৃতীয়চতুর্থকৌ। 

প্রভবতি পুন্াত্রোপাস্তযঃ স্ফুরৎকনকপ্রতে ! 

যততিরপি রসৈর্বেদৈরশৈঃ স্মৃতা হয়িণীতি সা! ॥৩৬ 

যদি প্রাচ্যে হুম্বঃ কলিতকমলে ! পঞ্চ গুরবঃ, রর 

ততো বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকৃতিম্থকুমারাঙ্গি ! লঘবঃ। 
স্পা 

বসমস্ততিলক। 

হে ইনদমুখি প্রিয়তম | প্রথম, ঘিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ ও শেষ বর্ণ 

₹ হইলে আর অষ্টম ও ষ্ঠ বর্ধে-ষতি থাকিলে তাহাকে বসম্ততিলক কহে ।৩৪ 
| মালিনী । 

প্রিয়তদে! প্রথম সক বর্ণ, দশম বর্ণ ও জয়োদশ বর্ণ লঘু হইবে এবং 
[গুম ও অষ্টম বর্ণে ঘতি থাকিলে স্ুকবিগণ তাহাকে প্রসিদ্ধ মনোহারিহী মালিনী 

নামে কীর্তন করেম।৩৫ 

হরিশী। এ 
হে যধুরতাবিণি সুযুখি। হে তথবুষনবর্ণে! প্রথম, গঞচষ। একাবপ, 

অয, চতুর্দশ ও যোড়শ বর্ণ লঘু, হইলে, এবং চতুর্থ ও সম বর্ণে যি 
থাকিলে তাহার নাম ৮৮৪ 2. । ্ 
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১২৫৬ কালিদাসের গ্রন্থাবলী। 

ত্রয়োছন্তে চোপাস্ত্যাঃ স্থতমুজঘনে ! ভোগন্থভগে ! 

রসৈরীশৈর্যস্তাং ভবতি বিরতিঃ সা. কী ৩৭ 

দিতীয়মলিকুন্তলে ! গুরু যড়মঘাদশং, . 
ততুর্দশম্থ প্রিয়ে ! ঝর গতীরনাভিহাদে। 
সপধ্বশমাস্তিমং তদমু ত্র কান্তে ! যতি, 
শিরীন্দ্রফণাভূৎকুলৈর্ভবতি সথত্র ! পৃথীতি সা 1৩৮, 
চহারঃ প্রাক তম ! গুরবো৷ থে দশৈকা দশে চে, 

মুগ্ধ! বর্ণো তদনু বুমুদামোদিনি |. বদলী! 

তবচ্চান্ত্যো যুগররসহযৈর্চ্চ কামে! বিরামো। | 
মন্দাক্রান্তাং গ্রবর কবয়স্তশ্ি! তাং সঙ্গিরস্তে ॥৩৯ 

আস্ধং হত্র গুরু ত্রয়ং প্রিয়তমে 1. যষ্টং ততশ্চাফমং” 

সম্ত্যেকাদুশতনস্তদমূ চেদক্টাদশানাস্তিমাঃ।. . 
মার্তগমু্নিভিম্চবত্র-বির্তিঃ পূর্ে্দবিষ্বাননে, 
তাবৃততংপ্রবদস্তি কাব্যরসিকাঃ শার্দ,লবিক্রীড়িতম ৪, 

পিউ টো 

যোড়শ বর্ণ লঘু হইলে এবং হষ্ঠ ও একাদশ বর্ণে যতি থাকিলে তাহার নাম 

শিখবিসী।৩৭ রা. 
পৃথ্ী। 

হে জরমরকুস্তলে ুক্রমতি প্রিয়তমে | দিতীয়, বষঠ 'অটম) ঘাদশ। চতুর 

রঞ্চাশ ও শেষ বর্ণ ও হইলে এবং আম ও নয বে িরতি ধাকিণে তাহা 

৩৮ নাম পৃরীক্ছঃ।ও 

হে শোতনায় ! হে মঞ্চে! ছে কুমূাধোদিনি! হে কারি! হে 

প্রিন্তখে | প্রথম রণ, দশষ, একা
দশ। ত্রয়োদশ? চতুর্ঘশ ও শেষের রর 

খর হইলে এবং চর চনাগিরার 
কবিগণ তাহাকে মন্দা 



'. শুচ্তবোধং। [৮৯২ 

চত্বারো যন্ত্র বর্ণাঃ প্রথমমলঘবঃ ষষ্ঠকঃ সগ্তমোহপি, | 
দৌ তথৎ যোড়শাস্ে। মুগ্মদতিলকে যোড়শান্তো তথান্তে 
রস্তাস্তাস্তোরুকান্তে মুনিমুনিমুনিভিদৃ'ঘ্তে চেদ্বিরামে॥ 
খালে বন্যেঃ সৃতনু নিগদিতী। অ্রপ্ধা়া সা প্রসিদ্ধা ॥8১ 

' ইতি মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতঃ জতবোধঃ সম্পূরণঃ। 

অঞ্ধরা। ৰ ূ রর 
হে মৃগমদতিল্রকে ! হে রস্তোরু! হে স্ুগাত্রি! প্রথম বর্ণচতুষ্ট়। 

সগ্ম, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও শেষ বর্ণদবয় গুরু হইলে এবং 
সপ্তম বর্ণে বিরতি থাফ্ষিলে; 5 তাহাকে ত্রঞ্চরাচ্ছন্দঃ বলেন। ৪১ 

শ্রতবোধ সম্পূর্ণ । 
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